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Protokół Nr XXI.2016
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 30 maja 2016 r.
Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 1500 a zakończone o godzinie 1530.
W sesji wzięło udział 15 radnych, na ogólną liczbę 16 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.
Ad.1.Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz powitał wszystkich radnych oraz osoby
uczestniczące w XXI sesji Rady Powiatu w Opatowie i tym samym rozpoczął obrady
mówiąc: „otwieram obrady sesji rady powiatu”.
Następnie oświadczył, iż na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność obrad.
Podczas rozpoczęcia obrad obecnych na sali było 11 radnych (brak radnych: T. Staniek,
W. Rodek, A. Bławat oraz M. Serwinowska).Nieobecność usprawiedliwiona radnego
J. Dwojaka przez Przewodniczącego prowadzącego obrady.
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 11 radnych.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt porządku obrad, po czym
zapytał czy są uwagi lub inne propozycje.
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. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
6.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania
środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
w Zochcinku za 2015 rok;
b) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok
2015;
c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2016 - 2027;
d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2016 r.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Powiatu.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem
odczytanego porządku obrad.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
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Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.4. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz poprosił o zabranie głosu przez pana Bogusława
Włodarczyka – Starostę Opatowskiego.
Pan Starosta na wstępie poinformował o powodach zwołania dzisiejszej sesji, jak
również oznajmił, iż kolejna sesja planowana jest pod koniec miesiąca czerwca br.
Następnie przedstawił okresową informację o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami,
która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W trakcie udzielania okresowej informacji przez pana Starostę na salę obrad dołączyli
radni Tomasz Staniek ( godz. 1504 ) oraz pani Aneta Bławat (godz. 1510). Od tej chwili
obrady toczyły się w obecności 13 – osobowego składu radnych.
Pan Starosta dodał ponadto, iż w dniu 2 czerwca br. odbędzie się spotkanie z panią dr
onkolog, na które zostali zaproszeni wszyscy lekarze POZ’ów.
Pan Przewodniczący dodał, że zaproszeni zostali również wszyscy lekarze pracujący
w szpitalu.
Kontynuując pan Starosta poinformował, iż w związku z planowanym otwarciem
Poradni Onkologicznej poniesione zostaną dodatkowe koszty od 100 do 120 tys. zł
rocznie z budżetu powiatu, gdzie jeden przyjazd specjalisty to dla powiatu koszt 2 tys. zł.
Oznajmił również, że poradnia funkcjonowałaby jeden dzień w tygodniu.
Następnie pan Przewodniczący podziękował za przedstawienie w/w informacji panu
Staroście, po czym zapytał czy ktoś z radnych ma pytania w bieżącym punkcie obrad.
O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek, który powiedział, że rozumie, iż poradnia
onkologiczna, o której mówił pan Starosta będzie funkcjonować przy TOP MEDICUS Sp.
z o.o., zapytał czy to będzie tylko poradnia czy też oddział z łóżkami, czy też dyżury
lekarzy. Pan radny poprosił o przybliżenie w/w tematu.
W tym momencie na salę obrad weszła pani radna Maria Serwinowska (godz. 1512).
Dalsza część obrad toczyła się w obecności 14 – osobowego składu radnych.
Pan Starosta odpowiedział, że pan radny dobrze rozumie, że poradnia onkologiczna
będzie funkcjonować przy TOP MEDICUS Sp. z o.o. Dodał, iż na chwilę obecną będzie to
badanie, diagnostyka i kierowanie do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ewentualnie
pacjenci, którzy już są leczeni będą mogli zgłaszać się na konsultacje do Opatowa.
Szczegóły obiegu dokumentów i zasady funkcjonowania poradni zostaną ustalone na
spotkaniu w dniu 2 czerwca br.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad.5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowym
punkcie obrad.
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O głos poprosił pan radny Grzegorz Gajewski, który powiedział, że zauważył na stronie
internetowej starostwa artykuł nt. zjazdu jednej z partii politycznych, które odbyło się
18 maja br. i jego zdaniem nie jest to właściwe miejsce na zamieszczanie takich
informacji. Dodał, iż jest ciekawy czy w przypadku zjazdu innej partii politycznej też
będzie można liczyć na zamieszczenie równie obszernej informacji. Kontynuując zapytał
na jakich zasadach PSL skorzystało z udostępnienia sali konferencyjnej tj. odpłatnie czy
nieodpłatnie. Następnie pan radny Grzegorz Gajewski poruszył kwestię związaną
z obietnicą pana Starosty dotyczącą zajęcia się sprawą przejścia dla pieszych na ulicy
Kolegiackiej, gdyż czeka już 2 miesiące na odpowiedź i byłby zobowiązany, gdyby pan
Starosta zajął się tą sprawą.
Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.
O głos poprosił pan radny Tomasz Staniek, który powiedział, iż jako radni ubiegali się
o informację dot. podziału godzin dla nauczycieli w Zespołach Szkół Nr 1 i Nr 2
w Opatowie, a także o dostęp do arkuszy organizacyjnych. Podkreślił, iż chciałby, aby
podział godzin był sprawiedliwy, gdyż na tą chwilę nie jest.
O głos poprosił pan radny Krzysztof Hajdukiewicz, który powiedział, iż chciałby po raz
kolejny poruszyć sprawę przejazdów przez drogi gminne pojazdów o ładowności
powyżej 10 ton. Dotarł do jego osoby sygnał, iż jeden z mieszkańców posiada pojazd
o ładowności 11 ton i także wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie
z prośbą o wydanie pozwolenia, gdzie otrzymał odmowę. Nadmienił, iż chciałby się
dowiedzieć czy takie sprawy poruszane są na posiedzeniach zarządu, czy była to decyzja
wydana jednoosobowo i czy nie dało by się wydawać takich pozwoleń czasowo lub na
stałe by ułatwić życie przedsiębiorcom z terenu naszego powiatu.
Wobec braku dalszych głosów pan Przewodniczący poinformował o przejściu do
realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) przyjęcia
rocznego
sprawozdania
z
działalności
rehabilitacyjnej
i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy
Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku za 2015 rok.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie
przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania
środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
w Zochcinku za 2015 rok, a następnie zapytał czy są pytania lub uwagi 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 XXI.22.2016 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) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok
2015.
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Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok
2015, a następnie zapytał czy są pytania lub uwagi do odczytanego projektu
uchwały.
W trakcie odczytywania w/w projektu uchwały na salę obrad wszedł radny Wacław
Rodek ( godz. 1519). Od tej chwili obrady toczyły się w obecności 15 – osobowego
składu radnych.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXI.23.2016 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2016 – 2027.
Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Mazurkiewicz odczytał projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2016 – 2027,
a następnie zapytał czy są pytania lub uwagi 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 XXI.24.2016 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2016 r..
Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Mazurkiewicz odczytał projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego
na 2016 r., a następnie zapytał czy są pytania lub uwagi 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 XXI.25.2016 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
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Pan Przewodniczący oddał głos panu Staroście Bogusławowi Włodarczykowi, który
powiedział, iż cieszy się, że pan radny Gajewski śledzi stronę internetową starostwa
powiatowego. Następnie poinformował, iż odnośnie wynajmu sal konferencyjnych
w starostwie obowiązują ustalone jakiś czas temu zasady na podstawie których różne
organizacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne, prawne czy też inne podmioty mogą
korzystać (nie tylko w dni robocze, ale także w soboty, niedziele) i na takich samych
zasadach skorzystało również PSL. Kontynuując swą wypowiedź odniósł się do
zapytania radnego Stańka dotyczącego podziału godzin mówiąc, iż o tym decydują
dyrektorzy i biorą odpowiedzialność, a nie rada powiatu. Podkreślił, iż ustawodawca
określił za co dany organ ponosi odpowiedzialność. Nadmienił, iż dyrektorzy corocznie
w II kwartale składają zapotrzebowanie, które uzależnione jest od liczby dzieci.
Kolejnym elementem wypowiedzi pana Starosty było odniesienie się do pytania pana
radnego Hajdukiewicza, a mianowicie, iż nie będzie się wypowiadał co do dróg
gminnych (pan radny Hajdukiewicz przeprosił za przejęzyczenie mówiąc, iż chodziło mu
o drogi powiatowe). Pan Starosta oznajmił, iż co do korzystania z dróg obowiązują
określone zasady, których trzeba się trzymać. Dodał, iż wszyscy wiedzą, że ruch
pojazdów ciężkich przenosi się na drogi powiatowe, które są objęte kontrolą.
Poinformował, że jak ZDP chciał we Włostowie przemontować kamery na inne miejsce
to przyjechała delegacja, która powiedziała, że nie wyobraża sobie, że kamery zostaną
przemontowane. Przemontowane zostały kamery w Iwaniskach. Nadmienił ponadto, iż
w/w sprawami zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych. Pan Starosta wspomniał również,
że chciał namalować pasy na drogach powiatowych, ale niestety są zbyt wąskie i nie
spełniają obowiązujących norm.
O zabranie głosu poprosił pan Grzegorz Gajewski, który powiedział, iż nie uzyskał
odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.
Pan Starosta poprosił o przypomnienie.
Pan Grzegorz Gajewski ponowił pytanie dotyczące przejścia dla pieszych na ulicy
Kolegiackiej, jak również informacji zamieszczonej na stronie internetowej tj. czy inne
partie np. PIS lub Stowarzyszenie Region Świętokrzyski będą również mogły liczyć na
gościnność strony starostwa powiatowego.
Pan Starosta odnosząc się do pierwszego pytania powiedział, że pan radny Gajewski ma
rację i przeprasza, gdyż zapomniał, po czym poprosił współpracowników obecnych na
sali obrad by zanotowali, aby spotkanie w powyższej sprawie odbyło się jeszcze w
bieżącym tygodniu. Natomiast co do zamieszczenia informacji dot. zjazdu PSL na stronie
internetowej poinformował, iż jej nie widział i tym samym musi się wpierw z nią
zapoznać by móc się odnieść.
O głos poprosił pan radny Staniek, który powiedział, że wie o fakcie, iż rada powiatu nie
będzie dyskutowała, ani ustalała podziału godzin nauczycielom. Uważa jednak, że pan
Starosta odpowiedział wymijająco mówiąc, iż w powyższej sprawie to dyrektorzy szkół
decydują. Chciał ponadto zwrócić uwagę, że pan Starosta jest organem prowadzącym
oraz kontrolnym i dlatego też prosi o zwrócenie uwagi dyrektorom o równomiernym
i sprawiedliwym podziale godzin. Podał przykład nauczyciela zatrudnionego zarówno
w SOSW w Jałowęsach, jak i Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie, gdzie długoletni pracownik
ZS Nr 2 nie ma całego etatu lecz połowę. Oznajmił, iż w jego opinii jest działanie to
celowe i dlatego też prosi ponownie o zwrócenie uwagi na w/w sprawę.
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Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji ostatniego punktu obrad.
Ad.8. Zakończenie obrad XXI 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
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