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Protokół Nr XXIX.2017
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 22 lutego 2017 r. godz. 14:00
Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 1400 a zakończone o godzinie 1450.
W sesji wzięło udział 14 radnych, na ogólną liczbę 17 radnych, zgodnie z listą obecności.
Listy obecności radnych oraz osób uczestniczących w sesji stanowią kolejno załączniki nr 1
oraz nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.1.Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz powitał radnych oraz osoby uczestniczące
i tym samym rozpoczął obrady mówiąc: „otwieram obrady sesji rady powiatu”.
Następnie oświadczył, iż na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność obrad.
Udział w obradach wzięło 14 radnych.
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.
„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Kontynuując pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał zaproponowany porządek
obrad w następującej treści:
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) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 rok;
b) utworzenia Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie;
c) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego;
d) podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku na realizację zadań;
e) projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci
szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Opatowskiego;
f) utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Opatowie.
7. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z realizacji planów prac Komisji stałych Rady Powiatu
w Opatowie za rok 2016 oraz planami pracy poszczególnych Komisji na 2017 r.:
a) Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu;
b) Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej;
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c) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu;
d) Komisji Rewizyjnej.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi do odczytanego porządku obrad.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem
odczytanego porządku obrad.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Następnie pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz przeszedł do realizacji kolejnego punktu
obrad.
Ad.4. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez pana Bogusława Włodarczyka – Starostę
Opatowskiego, który udzielił okresowej informacji o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy
sesjami stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Ponadto pan
Starosta poinformował, iż zapadły decyzje odnośnie otwarcia Zakładu Opiekuńczo –
Leczniczego w Opatowie w starym budynku szpitala, który będzie prowadzić spółka TOP
MEDICUS. Obecnie złożone są również wnioski do Ministerstwa o przyznanie środków na
utworzenie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy – w Opatowie i w Sadłowicach
(w przypadku nieotrzymania środków nie zostaną utworzone). Pan Starosta poinformował
również o sporządzeniu projektu dotyczącym tzw. L-ki na terenie szpitala, gdzie miałby
powstać dom pomocy społecznej na 65 miejsc. W ubiegłym roku nie mieliśmy szczęścia i nie
otrzymaliśmy od rządu praktycznie żadnych środków i wszystko było realizowane z własnych
środków powiatu. Nadmienił ponadto, iż rząd obciął pieniądze na tzw. schetynówki, jak
również zmienił zasady dotyczące dofinansowywania inwestycji drogowych. Wspomniał, iż
przygotowany został projekt przebudowy drogi na terenie gminy Iwaniska – prosząc panią
Wiesławę Słowik o przypomnienie dokładnej nazwy.
Pani Wiesława Słowik oznajmiła, iż jest to inwestycja w miejscowości Kamieniec,
a dokładnie od strony m. Przepiórów tj. 200 m w stronę m. Mydłów od obiektu mostowego
i 800 m do znajdującej się tam m. Kamieniec.
Kontynuując pan Starosta poinformował, iż w najbliższym czasie zostanie wydana gazeta
dotycząca zrealizowanych inwestycji drogowych w powiecie opatowskim, która trafi do
mieszkańców naszego powiatu. Następnie powiedział, że w ramach Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Opatowie składane są wnioski dotyczące zakupu 2-3 samochodów
(w roku poprzednim dokonaliśmy zakupu pojazdów za własne środki). Pan Starosta poprosił,
aby pan Przewodniczący umożliwił zabranie głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej kierownikowi PCPR w Opatowie, która poinformowałaby o kampanii społecznej „Koperta
Życia” skierowanej do osób po 70 – tym roku życia.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani kierownik Ambryszewskiej, która poinformowała
o w/w kampanii mówiąc, iż koperta życia to najważniejsze informacje o stanie zdrowia, które
mogą być przydatne dla służb medycznych i socjalnych, policji, straży pożarnej i miejskiej.
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Oznajmiła, iż w karcie informacyjnej oprócz imienia, nazwiska, nr pesel powinny się znaleźć
wszystkie dane, które mogą się przydać na wypadek konieczności udzielenia pomocy tj.
przebyte i obecne choroby, przyjmowane leki, alergie, przebyte operacje i zabiegi.
Dodatkowo należy podać dane kontaktowe do najbliższych osób, które mają zostać
powiadomione w razie wypadku. Pani kierownik dodała, iż wypełnioną kopertę należy
umieścić w foliowej kopercie i włożyć do lodówki, która znajduje się w każdym domu
i najłatwiej jest ją zlokalizować. Kontynuując powiedziała, iż na drzwiach lodówki należy
umieścić naklejkę w celu oznaczenia miejsca przechowywania koperty życia. Kończąc
wypowiedź poinformowała, iż koperta życia to bezpłatny pakiet, który można odebrać
w PCPR w Opatowie, TOP MEDICUS w Opatowie oraz przychodniach powiatu
opatowskiego, Dziennym Domu „Senior – WIGOR w Opatowie, Placówce Opiekuńczo –
Wychowawczej w Tarłowie, Warsztacie Terapii Zajęciowej w Opatowie oraz Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Bidzinach.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pan Starosta dodał, że na chwilę obecną założenie wiekowe to 70 lat, ale nie wyklucza
obniżenia przedziału wiekowego, co uzależnione będzie od ilości zainteresowanych
mieszkańców. Społeczeństwo się starzeje i dlatego też zrodził się pomysł wyjścia naprzeciw
osobom starszym. Nadmienił, iż w miesiącu marcu br. przestawiony zostanie kompleksowy
plan bezpłatnej rehabilitacji na terenie naszego powiatu. Przygotowywany jest wniosek
dotyczący Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji opiewający na ponad 10
mln. zł. Liczyliśmy, iż będzie już można ogłaszać przetarg, ale termin składania wniosków
został wydłużony do końca marca br.
Pan Przewodniczący podziękował panu Staroście za wypowiedź, po czym zapytał czy są
pytania do pana Starosty w realizowanym punkcie obrad.
Nikt nie zabrał głosu.
Pan Przewodniczący odniósł się do omówionej przez panią kierownik Ambryszewską
kampanii społecznej mówiąc, iż w/w inicjatywa jest bardzo słuszna i z pewnością bardzo
pomocna, gdyż niejednokrotnie pacjenci, o których nie ma żadnych informacji w bardzo złym
stanie trafiają do szpitala.
Wobec braku zapytań w w/w punkcie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad.5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos
w realizowanym punkcie obrad.
Wobec braku zgłoszeń pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji kolejnego
punktu obrad.
Ad. 6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 r.
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Pan Wiceprzewodniczący Zbigniew Zięba odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 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 XXIX.9.2017 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.
b) utworzenia Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie.
Pan Wiceprzewodniczący Zbigniew Zięba odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia
Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie, a następnie zapytał czy
są uwagi lub pytania do odczytanej treści.
O zabranie głosu poprosił pan radny Grzegorz Gajewski, który powiedział, że jego
sprzeciw wzbudził zapis § 13 statutu Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji
w Opatowie mówiący o tym, iż dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu bez
przeprowadzania konkursu, a kadencja dyrektora trwa 7 lat. Dodał, iż wskazany
czasookres jest niespotykany w systemie polskiego prawodawstwa. Zaznaczył, iż
proponował skrócenie kadencji do 4 lat, nie mniej jednak został odrzucony głównie przez
radnych z PSL i nie będzie składał ponownie wniosku, który od początku jest skazany na
ponowne odrzucenie. Ponadto uważa, że z uwagi na fakt, iż będzie to nowa jednostka i od
powołanej osoby będzie zależał ewentualny sukces bądź porażka, dlatego też zasadny
byłby tryb konkursowy w celu powołania kompetentnej osoby na stanowisko kierownicze.
Podsumowując swoją wypowiedź pan radny Gajewski oznajmił, iż nie zaprzecza, że taka
instytucja jest potrzebna, nie mniej jednak z uwagi na wspomniane wcześniej uwagi
„wtrzyma się” od głosu.
Pan Wiceprzewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta, który powiedział, że pan Gajewski bez
przeprowadzonego konkursu pełni również funkcję prezesa PGKiM w Opatowie, co
nikomu nie przeszkadzało, a nadto nie uważa by przedsiębiorstwo na tym traciło.
Czasookres wyboru był również nie adekwatny do kadencji rady gminy. Dodał, iż obecny
rząd powołuje również osoby na stanowiska kierownicze w trybie bez konkursowym.
Dodał ponadto, iż radny Gajewski myli się z prawdą mówiąc, iż nie ma zapisów w polskim
prawodawstwie odnośnie czasu trwania kadencji, gdyż takie istnieją, a mianowicie
ustawodawca pozostawił w tym zakresie organizatorowi pewną swobodę, przewidując
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przedział czasowy od 3
do 7 lat.
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O głos poprosił pan Grzegorz Gajewski, który powiedział, że faktycznie ustawa
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wskazuje przedział czasowy od
3 do 7 lat i z tym się zgadza, nie mniej jednak jest to niespotykane jeśli chodzi
o samorządowe instytucje kulturalne. Następnie odniósł się do słów pana Starosty
dotyczących jego osoby mówiąc, iż faktycznie został powołany w trybie bez
konkursowym. Zaznaczył jednak, iż tworzona jest nowa jednostka i od osoby, która będzie
stała na jej czele będzie zależał sukces lub porażka i dlatego tez uważa to za zbyt długi
okres czasu. Dodał, iż jego kadencja trwa 4 lata, a jej przesunięcie jest jedynie o pół roku,
a wynika to z kadencyjności poprzedniego zarządu, który nie został odwołany przed
czasem, ponieważ ciężko jest to zrobić. Nadmienił, iż z nowo powołanym dyrektorem
placówki będzie również ciężko rozwiązać umowę o pracę w przypadku niesprawdzenia
się na stanowisku. Pan radny Gajewski oznajmił, iż nie powinniśmy kopiować wszystkich
decyzji podejmowanych przez rząd i bez względu na to w jaki sposób on sam został
wybrany, zawsze będzie zwolennikiem powoływania na stanowiska kierownicze w drodze
konkursu. Kończąc wypowiedź dodał, iż jako radni ślubowaliśmy mieszkańcom tego
powiatu dbanie o ich interesy dlatego też tryb konkursowy uważa za zasadny.
O zabranie głosu poprosił również pan Krzysztof Hajdukiewicz, który zapytał pana
Starostę czy na obecnym etapie można określić jakim budżetem będzie dysponowała nowo
tworzona jednostka i czy po przejęciu podziemi oraz tworzeniu muzeum geodezyjnego
eksponaty się tam znajdujące przejdą nieodpłatnie na konto powiatu, czy będą jedynie
eksponowane w tym budynku. Zapytał także jakie będą koszty funkcjonowania nowej
jednostki.
W odpowiedzi na powyższe zapytanie pan Starosta poinformował, iż co do wstępnych
założeń dotyczących kosztów została udzielona odpowiedź podczas posiedzenia komisji.
Nadto przypomniał, iż we wszystkich instytucjach także podległych powiatowi zakładany
jest wstępny budżet, natomiast w miarę pozyskiwania środków dokonywane są wszelkie
zmiany. Dlatego też na chwilę obecną nie jest w stanie dokładnie określić kosztów
funkcjonowania. Nadmienił, iż przygotowywany wniosek opiewa na kwotę ok. 10 mln. zł.
Przygotowywany jest I etap za ok. 4 mln. zł, natomiast zabezpieczenie środków na kolejno
określone inwestycje nastąpi w formie uchwał rady powiatu.
Pan Wiceprzewodniczący Zbigniew Zięba zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
Wobec braku dalszych głosów pan Wiceprzewodniczący poddał powyższy projekt
uchwały pod głosowanie. Zapytał kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest „przeciw” i kto
się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIX.10.2017 została podjęta i stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” – 11 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 3 głosy (G. Gajewski,
K. Hajdukiewicz, T. Staniek).
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c) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Mazurkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego, a następnie zapytał
czy są 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 XXIX.11.2017 została podjęta i stanowi załącznik nr
7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
Pan Wiceprzewodniczący powiedział, iż uchwała została podjęta przy jednym głosie
„przeciw”, po czym przeprosił, mówiąc, iż przy jednym głosie „wstrzymującym się”.
„Za” – 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 1 głos (G. Gajewski).
d) podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku na realizację zadań.
Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Mazurkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie
podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku na realizację zadań,
a następnie zapytał czy są pytania lub uwagi.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIX.12.2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
e) projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci
szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Opatowskiego.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych na terenie Powiatu Opatowskiego, a następnie zapytał czy są pytania.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIX.13.2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
f) utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Opatowie.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia
Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Opatowie, a następnie zapytał czy
są pytania lub uwagi do odczytanej treści.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIX.14.2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Przewodniczący poinformował o przejściu do
realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.7. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z realizacji planów prac Komisji stałych
Rady Powiatu w Opatowie za rok 2016 oraz planami pracy poszczególnych Komisji
na 2017 r.
Pan Przewodniczący oznajmił, iż wszystko zostało omówione na poprzednich
posiedzeniach komisji stałych rady powiatu, nie mniej jednak są obecni Przewodniczący
poszczególnych komisji, którym można zadawać ewentualne pytania.
a) Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
Pan Przewodniczący zapytał czy są pytania do pani Anety Bławat – Przewodniczącej
Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
Wobec braku głosów pan Przewodniczący stwierdził, iż radni zapoznali się ze
sprawozdaniem z realizacji planu pracy komisji za rok 2016 oraz planem pracy na rok
2017.
Przedmiotowy materiał stanowi kolejno załącznik nr 11 i nr 12 do niniejszego protokołu.
b) Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Pan Przewodniczący zapytał czy są pytania do pana Tomasza Świątka –
Przewodniczącego Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Wobec braku głosów pan Przewodniczący stwierdził, iż radni zapoznali się ze
sprawozdaniem z realizacji planu pracy komisji za rok 2016 oraz planem pracy na rok
2017.
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Przedmiotowy materiał stanowi kolejno załącznik nr 13 i nr 14 do niniejszego protokołu.
c)

Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
Pan Przewodniczący zapytał czy są pytania do pana Alfreda Skury – Przewodniczącego
Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
Wobec braku głosów pan Przewodniczący stwierdził, iż radni zapoznali się ze
sprawozdaniem z realizacji planu pracy komisji za rok 2016 oraz planem pracy na rok
2017.
Przedmiotowy materiał stanowi kolejno załącznik nr 15 i nr 16 do niniejszego protokołu.

d) Komisji Rewizyjnej.
Pan Przewodniczący zapytał czy są pytania do pani Marii Serwinowskiej –
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
O zabranie głosu poprosił pan radny Krzysztof Hajdukiewicz, który w związku z podjętą
uchwałą w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w Szpitalu
Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez „Centrum Dializa” Sp. z o.o. z siedzibą
w Sosnowcu, a mianowicie czy poczynione zostały jakieś prace w powyższej kwestii, czy
przekazane zostały już protokoły pokontrolne z NFZ. Następne pytanie pan radny
Hajdukiewicz skierował do obecnej na Sali obrad pani Joanny Szwagierczak – Prezesa
spółki TOP MEDICUS w Opatowie, a mianowicie czy spółka Centrum Dializa zalega
z płatnościami na rzecz spółki TOP MEDICUS.
Pan Przewodniczący oznajmił, iż nie udzieli głosu pani Prezes Szwagierczak ponieważ
zapytanie nie dotyczy realizowanego punktu przyjętego porządku obrad, informując
jednocześnie, iż tego typu zapytania można było kierować w pkt 5 przyjętego porządku
obrad. Odnosząc się do pierwszego pytania zadanego przez radnego udzielił głosu pani
Przewodniczącej Marii Serwinowskiej prosząc o udzielenie odpowiedzi.
Głos zabrała pani Maria Serwinowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która
powiedziała, że planowo w roku 2016 komisja miała odbyć 4 posiedzenia, natomiast
odbytych zostało 7 ze względu na wydane upoważnienie przez Radę Powiatu. W tym
zakresie komisja nadal pracuje i jak tylko prace zostaną zakończone zarówno pan
Przewodniczący, jak i wszyscy radni zostaną poinformowani o wynikach
przeprowadzonej kontroli.
Pan Przewodniczący zapytał ponownie czy są pytania do pani Przewodniczącej Marii
Serwinowskiej.
Wobec ich braku pan Przewodniczący stwierdził, iż radni zapoznali się ze
sprawozdaniem z realizacji planu pracy komisji za rok 2016 oraz planem pracy na rok
2017.
Przedmiotowy materiał stanowi kolejno załącznik nr 17 i nr 18 do niniejszego protokołu.
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Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Przewodniczący poinformował o przejściu do
realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
O zabranie głosu poprosił pan Krzysztof Mazurkiewicz, który przeprosił pana radnego
Grzegorza Gajewskiego za użycie sformułowania, iż jest „przeciw” podjętej uchwale
w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie,
które poprawił mówiąc, iż „wstrzymał się” od głosu.
Pan Grzegorz Gajewski oznajmił, nie ma za co przepraszać, a powyższe uznaje za
przejęzyczenie.
O głos poprosił pan Starosta Bogusław Włodarczyk, który odniósł się do zapytania pana
radnego Krzysztofa Hajdukiewicza mówiąc, iż do chwili obecnej spółka Centrum Dializa
reguluje na bieżąco swoje zobowiązania nie tylko w stosunku do spółki TOP MEDICUS,
ale również powiatu.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz poinformował, iż wobec braku zgłoszonych
interpelacji do realizacji ostatniego punktu obrad.
Ad.9. Zakończenie obrad XXIX 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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