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Protokół Nr 16.2019
z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
odbytego w dniu 18 grudnia 2019 r. godz. 10:30.
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. Następnie pan
Przewodniczący odczytał zaproponowany projekt porządku posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie:
a) opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opatowskiego na 2020 r.
b) możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały
budżetowej Powiatu Opatowskiego na 2020 r.
c) opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na
lata 2020 – 2027.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2019 – 2027,
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2019 rok,
c) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym na rok 2020,
d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu
Opatowskiego,
e) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu
trwałego zarządu,
f) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2020 – 2025,
g) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2020 rok,
h) o zmianie uchwały Nr XVIII.77.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28
listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału środków finansowych
przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku na realizację zadań,
i) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020, realizowanego ze
środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
j) w sprawie przystąpienia Powiatu Opatowskiego w 2020 roku do „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przy
Protokół Nr 16.2019 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
- VI kadencji odbytego w dniu 18 grudnia 2019 r.

Strona 1

OR - II.0012.2.16.2019

4.
5.
6.
7.

dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
k) w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu w Opatowie uprawnień do
ustalania wysokości cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności
publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu
Opatowskiego,
l) w sprawie uchylenia uchwały Nr XII.56.2019 Rady Powiatu w Opatowie
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie
zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej
w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego
wraz z późniejszymi zmianami,
m) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu
Opatowskiego
z organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
Opinia komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej o projekcie budżetu
powiatu na rok 2020.
Składanie propozycji do planu pracy komisji na rok 2020.
Sprawy organizacyjne.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego
posiedzenia.
Pan Przewodniczący zapytał członków komisji, czy zgłaszają uwagi lub inne propozycje do
przedstawionego porządku obrad.
W wyniku braku uwag pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem proponowanego
rozszerzonego porządku obrad.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 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 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
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Ad.2. Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie:
a) opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opatowskiego na 2020 r.
b) możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej
Powiatu Opatowskiego na 2020 r.
c) opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2020 –
2027.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pan Zofii Rusak – Skarbnikowi Powiatu, która
przedstawiła w/w uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, podsumowując, iż
RIO pozytywnie zaopiniowało przedłożone przez Zarząd Powiatu projekty uchwał w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027 oraz uchwałę budżetową Powiatu
Opatowskiego na 2020 r.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad.3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2019 – 2027.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Zofii Rusak – Skarbnikowi Powiatu, która
poinformowała, iż zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu
na 2019 rok o kwotę 5.019.492,55 zł oraz ze zwiększenia planu wydatków budżetu na
2019 rok o kwotę 5.019.492,55 zł. Dodała, iż w niniejszym projekcie uchwały
zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2019
roku o kwotę 900 zł.
Kontynuując pani Skarbnik wyjaśniła, iż dochody bieżące w kwocie 94.999.092,17 zł,
tj. zwiększają się o 1.184.919 zł m. in. w związku z:
 zmniejszeniem dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 2.925 zł,
 zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 15.458 zł, co
dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń
pracowników ZS Nr 2 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
 zwiększeniem dochodów w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 81.635 zł z tytułu
dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg powiatowych zgodnie
z zawartymi umowami z dnia 16.10.2019 r.
 zwiększeniem dochodów w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 262.480 zł, co wynika
z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.348.2019 z dnia 18.11.2019 r.
i stanowi środki rezerwy ogólnej budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadania
,,Przebudowa Szpitala w Opatowie wraz z doposażeniem’’.
 zwiększeniem dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem o kwotę 159.988 zł z tytułu zwiększenia wpływów z podatku
dochodowego od osób prawnych z przeznaczeniem na:
- zwiększenie wkładu własnego na zakup aparatu USG ze środków Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości – 65.000
zł;
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- realizację zadania ,,Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi leżącej
w obszarze usług publicznych na działce o nr ewidencyjnym 2058 przy ul. Szpitalnej
w Opatowie’’ – 94.988 zł.
Podsumowując pani Skarbnik wyjaśniła, iż planowane wydatki na 2019 rok wynosić
będą 117.817.023,72 zł, tj. zwiększają się o 5.019.492,55 zł. Wydatki bieżące w kwocie
93.518.585,17 zł, tj. zwiększają się o 2.577.238 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 58.064.445 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 26.575.928,17 zł,
- dotacje w kwocie 2.457.061 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.088.576 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.702.172 zł.
O zabranie głosu poprosił pan Kazimierz Żółtek, który zapytał, z czego wynikają
graniczne daty przy uchwalaniu WPF.
Odpowiedzi udzieliła pani Skarbnik, która wyjaśniła, iż zależne jest to od czasu
spłacenia zobowiązań. Podkreślił, iż jako obecnie powiat nie ma innego długo niż
poręczenie kredytowe to RIO zezwoliło na skrócenie pierwotnie zaproponowanych ram
czasowy do 2020 – 2025.
Pan Przewodniczący zapytał czy są jeszcze 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 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2019 rok.
Pan Przewodniczący ponownie udzielił głosu pani Skarbnik, która wyjaśniła, iż
niniejszy projekt uchwały dotyczy tych samych zmian co wcześniej omówiony projekt
uchwały o zmianie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2019 – 2027.
Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do przedłożonego w/w projektu
uchwały
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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 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.
c) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym na rok 2020.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Tadeuszowi Bieńkowi – Kierownikowi
Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, który poinformował, iż obecnie
przedsiębiorca zaoferował następujące stawki za usuwanie pojazdu z drogi na obszarze
Powiatu Opatowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, dla poszczególnych
kategorii pojazdów:
1) rower lub motorower:
a) za usunięcie 100,00 zł,
b) za każdą dobę przechowywania 0,50 zł;
2) motocykl:
a) za usunięcie 95,00 zł,
b) za każdą dobę przechowywania 0,50 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
a) za usunięcie 290,00 zł,
b) za każdą dobę przechowywania 0,50 zł
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
a) za usunięcie 1,00 zł,
b) za każdą dobę przechowywania 0,50 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:
a) za usunięcie 1,00 zł,
b) za każdą dobę przechowywania 0,50 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
a) za usunięcie 1,00 zł,
b) za każdą dobę przechowywania 0,50 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
a) za usunięcie 1,00 zł,
b) za każdą dobę przechowywania 0,50 zł.
Kontynuując Kierownik wyjaśnił, iż Powiat Opatowski do końca listopada 2019 r.
uzyskał wpływy z tytułu holowania i parkowania pojazdów w trybie art. 130a p.r.d.,
w wysokości 6 680,00 zł. Natomiast koszty, które poniósł w tym okresie z tytułu
realizacji tego zadania wyniosły 5 201,85 zł.
Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do przedłożonego w/w projektu
uchwały
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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 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu
Opatowskiego.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Mirosławowi Roszczypale – Kierownikowi
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, który poinformował, iż
przedmiotem projektu uchwały jest zakup nieruchomości położonej w Opatowie przy
ulicy Kościuszki. Dodał, iż przedmiotowa działka jest o wielkości 0,1589 ha wraz
z budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 72 m2 oraz dwoma budynkami
gospodarskimi o łącznej pow. zabudowy 91 m2.
O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski, który wyjaśnił, iż
zakup nieruchomości jest niezbędny dla dalszego funkcjonowania Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym. Przypomniał iż placówka,
o której mowa jest najstarsza placówka tego typu w naszym powiecie i w chwili
obecnej wymaga ogromnego remontu, zwrócił również uwagę na fakt, iż to Urząd
Gminy w Baćkowicach jest właścicielem. Dlatego też dyrektor ośrodka zwrócił się
z wnioskiem o możliwość przeniesienia placówki. Kontynuując pan Starosta wyjaśnił,
iż obecne procedury nie pozwalają na przybywanie w placówce powyżej 14 dzieci, przy
czym w POW w Nieskurzowie jest 28 wychowanków, dlatego też obecny budynek jest
zbyt duży co wiąże się ogromnymi kosztami utrzymania.
Pan Starosta wytłumaczył, iż została przeprowadzona analiza co byłoby korzystniejsze:
budowa nowego budynku, czy może zakup i remont już istniejącego, wyniku której
ustalono, iż zakup nieruchomości będzie wymagała mniejszych kosztów, tym bardziej,
iż po zakupie będą mogli wystąpić o 50% dofinansowanie na remont i przebudowę.
Podsumowując, pan Starosta poinformował, iż ma też plany na zagospodarowanie
budynku w Nieskurzowie pod Placówkę typu Specjalistyczno – Terapeutycznego,
której procedury pozwalają na udział 40 podopiecznych, a z tego co się orientował
w 2019 r. dotarło do nas 49 wniosków rodziców, które chciałyby umieścić dzieci
w naszych palcówkach.
O zabranie głosu poprosił pan Kazimierz Żółtek, który zapytał, czy Starosta zamierza
przed przystąpieniem do remontu budynku wystąpić do wójta o tę nieruchomość.
Pan Starosta potwierdził, iż w przypadku podjęcia decyzji będzie starał się uregulować
sytuację, aby budynek był majątkiem powiatu.
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Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos
w przedmiotowej sprawie.
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 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.
e) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu
trwałego zarządu.
Pan Przewodniczący ponownie udzielił głosu panu Mirosławowi Roszczypale, który
poinformował, iż p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie wystąpił
z wnioskiem o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej ustalonej decyzją za
nieruchomość oddaną w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych
w Opatowie stanowiącą własność Powiatu Opatowskiego położoną w Opatowie gm.
Opatów. Kontynuując kierownik wytłumaczył, iż nieruchomość została oddana na
wykonanie zadania „Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi leżącą
w obszarze usług publicznych na działce przy ul. Szpitalnej w Opatowie”, zabudowana
jest budynkiem technicznym agregatorownii a w części stanowi drogę wewnętrzną.
Podsumowując podkreślił, iż z uwagi na niedochodową działalność Zarządu Dróg
Powiatowych w Opatowie należało wystąpić do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na
udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od rocznej opłaty z tytułu trwałego zarządu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowej
sprawie.
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 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
f) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na
lata 2020 – 2025.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Skarbnik, która poinformowała, iż w niniejszej
uchwale uwzględniono uwagi zawarte w Uchwale Nr 162/2019 VI Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii
o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata
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2020 – 2027, dotyczące braku konieczności rozszerzania WPF na lata, w których
zaplanowano wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji (poręczenie dla
spółki TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie). W związku z tym zakres niniejszej
WPF został skrócony o 2 lata i obecnie będzie obejmował lata 2020 – 2025.
Kontynuując poinformował, iż budżet powiatu na 2020 rok jest budżetem deficytowym.
Deficyt wyniesie 3.533.488 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi
z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Następnie pani skarbnik szczegółowo omówiła
dochody, przychody i wydatki zaplanowane na rok 2020.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowej
sprawie.
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 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.
g) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2020 rok.
Pan Przewodniczący ponownie udzielił głosu pani Skarbnik, która również
szczegółowo omówiła zaplanowane dochody i wydatki oraz inwestycje na 2020 r.
O zabranie głosu poprosił pan Kazimierz Żółtek, który zapytał o poziom wpływów PIT
i CIT w porównaniu do roku 2019 oraz o dochody własne (podatki) – czy to prawda, że
ministerstwo przyznaje nagrody za właściwe wykorzystywanie dochodów własnych.
Odpowiedzi udzieliła pani Skarbnik, która poinformowała, iż jeśli chodzi o PIT, to jest
on na podobnym poziomie natomiast w przypadku CIT jest to niezależne. Kolejno
odnosząc się do drugiego zapytania radnego pani Skarbnik wyjaśniła, iż sytuacja,
o której mówi dotyczy samorządów gminnych, które mają największy udział
w podatkach, gdyż w przypadku powiatów udział ten jest niewielki.
O zabranie głosu ponownie poprosił pan Kazimierz Żółtek, który poprosił aby
dopilnować kwestię dofinansowania inwestycji budowy dróg i chodników przez
samorządy gminne aby odciążyć częściowo z kosztów powiat i jednakowo traktować
wszystkie samorządy.
Podsumowując pan Przewodniczący zwrócił uwagę na zaplanowane inwestycję
w zakresie oświaty, podkreślił, iż cieszą go te inicjatywy.
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O zabranie głosu poprosiła pani Bożena Kornacka, która poprosiła aby zmobilizować
prezesa szpitala, aby jego pracownicy sami zaczęli tworzyć projekty oraz aby
przedstawił nam radnym bieżącą sytuację szpitala przytaczając konkretne dane.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos
w przedmiotowej sprawie.
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 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
h) o zmianie uchwały Nr XVIII.77.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia
28 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału środków finansowych
przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku na realizację zadań.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Pawłowi Koziarzowi, który poinformował, iż
do Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie wpłynęło pismo od Wojewody
Świętokrzyskiego informujące o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie
stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII.77.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia
28 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału środków finansowych
przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku na realizację zadań. Kontynuując mecenas wyjaśnił, iż
aby naprawić błąd proponuje się w treści: „wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu
w Opatowie oraz Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie”
wykreślić powierzenie wykonanie Kierownikowi PCPR – u.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowej
sprawie.
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 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.
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i) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020, realizowanego ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Barbarze Masak – Głównej Księgowej w PCPR
w Opatowie, która poinformowała, iż program będzie realizowany od 01.01.2020.r. do
31.12.2020 r., natomiast wsparciem zostanie objętych 100 dorosłych osób z terenu
powiatu opatowskiego posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
znacznym i umiarkowanym. Ogólna liczba planowanych godzin usług asystenckich
w 2020 r. wynosi 18.000. W celu realizacji Programu zatrudnionych zostanie 10
asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, każdy asystent pod swoją opieką będzie
miał 10 osób niepełnosprawnych. Czas trwania usługi asystenta wobec jednej osoby
niepełnosprawnej wyniesie 15 godzin/m-c. Pani Barbara podkreśliła iż całkowita
wartość zadania w ramach Programu wynosi 566.820,00 zł i w całości zostanie
zrealizowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych.
O zabranie głosu poprosiła pani Bożen Kornacka, która zapytała, czy taki asystent
przysługuje osobie niepełnosprawnej, która pracuje zawodowo.
Pani Barbara, iż w takim przypadku musiałaby przyjrzeć się procedurom i na chwilę
obecną nie potrafi odpowiedzieć na pytanie gdyż nie jest ona odpowiedzialna za
program.
O zabranie głosu poprosiła pani Barbara Kasińska – która zapytała o trwałość
programu.
Odpowiedzi udzieliła księgowa PCPR, która wyjaśniła, iż jest to opracowywane na rok.
O zabranie głosu poprosił pan Kazimierz Żółtek, który zapytał do kogo można zgłaszać
kandydatów na asystentów oraz czy są statystyki ile jest osób niepełnosprawnych
w poszczególnych gminach i ilu z nich korzysta z tego programu
Pani Barbara zaprosiła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdyż takie
statystyki są prowadzone i chętnie przedstawią je panu radnemu.
Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt uchwały po czym zapytał, czy ktoś
z radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowej sprawie.
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 12 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
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j) w sprawie przystąpienia Powiatu Opatowskiego w 2020 roku do „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przy dofinansowaniu
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt uchwały po czym zapytał, czy ktoś
z radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowej sprawie.
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 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.
k) w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu w Opatowie uprawnień do ustalania
wysokości cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych
przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu mecenasowi, który wyjaśnił, iż niniejszym
projektem uchwały proponuje się aby powierzenie Zarządowi Powiatu w Opatowie
uprawnień do określania cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie
zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych
przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego jest rozwiązaniem
zapewniającym szybszy sposób dostosowania cen i opłat do aktualnej sytuacji.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowej
sprawie.
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 14 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
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l) w sprawie uchylenia uchwały Nr XII.56.2019 Rady Powiatu w Opatowie
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie
zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej
w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego wraz
z późniejszymi zmianami.
Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt uchwały po czym zapytał, czy ktoś
z radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowej sprawie.
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 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
m) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu
Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
Pan Przewodniczący udzielił głosu mecenasowi, który wyjaśnił, iż zaproponowane
zmiany wynikają z konieczności ogłaszania publikacji aktu prawa miejscowego,
wynikających z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowej
sprawie.
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 16 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
Ad.4. Opinia komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej o projekcie budżetu
powiatu na rok 2020.
Członkowie komisji po przeprowadzonej dyskusji wypracowali opinię o projekcie budżetu
powiatu na rok 2020.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
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Ad.5. Składanie propozycji do planu pracy komisji na rok 2020.
Pan Przewodniczący zaproponował, aby w przyszłym roku zaplanować kontrolę komisji
oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej w szpitalu, aby móc przyjrzeć się prowadzonej
tam rehabilitacji (ilość wykonanych zabiegów w danym roku). Członkowie komisji
przychylili się do propozycji Przewodniczącego i zaproponowali aby taka kontrolę
przeprowadzić w styczniu 2020 r.
Ad. 6. Sprawy organizacyjne.
Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt z radnych nie zgłosił żadnych uwag i zapytań wobec czego przeszedł do realizacji
kolejnego punktu posiedzenia
Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym osobom za przybycie i zamknął posiedzenie
komisji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz.1235).
Protokołowała:
mgr Sylwia Zakrzewska
Przewodniczący
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
/-/ Wojciech Majcher
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