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Protokół Nr XV.2015
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 16 grudnia 2015 r.
Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 1400 a zakończone o godzinie 1442.
W sesji wzięło udział 14 radnych, na ogólną liczbę 17 radnych, zgodnie z listą obecności.
Listy obecności radnych oraz osób zaproszonych obecnych na sesji stanowią kolejno
załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz rozpoczął obrady mówiąc: „otwieram obrady sesji
rady powiatu”.
Następnie oświadczył, iż na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność obrad
(3 nieobecności usprawiedliwione - pan M. Adamek, pan R. Kasiński, pan G. Gajewski).
Pan Przewodniczący powitał wszystkich radnych oraz osoby zaproszone.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania:
,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Opatowskiego – budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie”;
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2015- 2027;
c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 r.;
d) utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Opatowie;
e) nadania Statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Opatowie;
f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Opatowski.
6. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
7. Zakończenie obrad XV sesji Rady Powiatu.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania wzorem
poprzednich sesji.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej
sesji Rady Powiatu bez odczytywania.
W głosowaniu jawnym protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.
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Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał zaproponowany porządek obrad,
a następnie zapytał czy są uwagi lub inne propozycje.
Wobec braku uwag pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem odczytanego
porządku obrad.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.
Ad. 4. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz poprosił o zabranie głosu przez pana Gustawa
Saramańskiego – Wicestarostę.
Pan Wicestarosta przedstawił okresową informację o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy
sesjami, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący podziękował za przedstawienie w/w informacji, po czym
zapytał czy ktoś z radnych ma pytania w bieżącym punkcie obrad.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego
punktu obrad.
Ad. 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania:
,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Opatowskiego – budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie”.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: ,,Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – budynek
Starostwa Powiatowego w Opatowie”.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV.73.2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych
„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2015- 2027.
Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Mazurkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
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Opatowskiego na lata 2015- 2027, a następnie zapytał czy są uwagi lub pytania do
odczytanego projektu uchwały.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV.74.2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych
„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 r.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 r., a następnie
zapytał czy są uwagi lub pytania do odczytanego projektu uchwały.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV.75.2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
d) utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Opatowie.
Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Mazurkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie
utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Opatowie, a następnie zapytał
czy są uwagi lub pytania do odczytanego projektu uchwały.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV.76.2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
e) nadania Statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Opatowie.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie nadania
Statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Opatowie, a następnie zapytał czy
są uwagi lub pytania do odczytanego projektu uchwały.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV.77.2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
3
Protokół Nr XV.2015 z sesji Rady Powiatu w Opatowie V kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2015 r.

OR.II.0002.15.2015

„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Opatowski.
Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Mazurkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Opatowski, a następnie zapytał czy są uwagi lub pytania do odczytanego projektu
uchwały.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV.78.2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wobec wyczerpania powyższego punktu obrad pan Przewodniczący poinformował
o przejściu do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.6. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowym
punkcie.
O głos poprosił pan radny Tomasz Staniek, który poinformował, że wraz z kilkoma radnymi
chciałby przedłożyć wniosek dotyczący polityki zatrudnienia w jednostkach
organizacyjnych powiatu ( ZS NR 1 i ZS Nr 2 w Opatowie), który odczytał. Dodał ponadto,
iż jeśli pan Starosta chciałby poznać nazwiska osób, to poda je osobiście, gdyż osoby
wyraziły zgodę. Kontynuując poprosił o przyjęcie wystosowanego pisma przez pana
Przewodniczącego Rady Powiatu, które stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
O głos poprosił pan Starosta Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że decyzje dotyczące
zatrudniania w szkołach podejmują dyrektorzy. Podkreślił, iż zwróci się na piśmie
w powyższej sprawie do dyrektorów szkół o wyjaśnienia w w/w temacie.
Następnie pan Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos
w realizowanym punkcie obrad.
O głos poprosił pan radny Krzysztof Hajdukiewicz, który zapytał od kiedy i w jakim zakresie
będzie udzielana nieopłatna pomoc prawna.
Pan Starosta odpowiedział, że w takim zakresie, jak mówią przepisy prawa.
O głos poprosił ponownie pan radny Tomasz Staniek, który zapytał kto będzie udzielał na
terenie powiatu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Pan Starosta odpowiedział, że ze względu na zapisy prawa tj. iż powiat corocznie zawiera
porozumienia wystąpiliśmy do okręgowej izby radców prawnych oraz okręgowej rady
4
Protokół Nr XV.2015 z sesji Rady Powiatu w Opatowie V kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2015 r.

OR.II.0002.15.2015

adwokackiej w sprawie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej w celu wskazania osób,
które by takiej pomocy miały udzielać. W drugim przypadku została uruchomiona
procedura (ogłoszony otwarty konkurs) w celu powierzenia prowadzenia nieodpłatnej
obsługi prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.
Oznajmił, iż nie zna wyników, gdyż z przyczyn zdrowotnych nie uczestniczył
w posiedzeniach i nie ze wszystkimi informacjami jest na bieżąco. Nadmienił, iż na
najbliższe posiedzenia komisji zostanie przygotowana informacja dotycząca wyboru oferty
na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
dla mieszkańców powiatu opatowskiego zlokalizowanego w Opatowie”.
W wyniku braku dalszych głosów, pan Przewodniczący poinformował o przejściu do
ostatniego punktu obrad.
Ad. 7. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz wypowiedział formułę – „zamykam obrady sesji
Rady Powiatu”.
Na tym sesję zakończono.
Protokolant:
mgr Justyna Zdyb

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Zbigniew Wołcerz

5
Protokół Nr XV.2015 z sesji Rady Powiatu w Opatowie V kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2015 r.

