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Protokół Nr 5.2018
z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
odbytego w dniu 30 lipca 2018 r. godz. 11:00.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 5 członków komisji na ogólną liczbę 9 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. Nieobecności
usprawiedliwione 4 członków komisji: pani W. Słowik, pana K. Mazurkiewicza, pana Z. Wołcerza
oraz pana T. Stańka.
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 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2018 – 2034,
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 r.,
c) sfinansowania dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego świadczeń gwarantowanych z rodzaju
rehabilitacja lecznicza w drugim półroczu 2018 roku,
d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu,
e) zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku na realizację
zadań,
f) skargi na działalność Zarządu Powiatu w Opatowie.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Zamknięcie posiedzenia
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Wobec braku uwag zapytał, kto jest za przyjęciem w/w porządku posiedzenia.
W/w porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 5 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
Kontynuując pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
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 9.
„Za” – 5 głosów, „ przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2018 – 2034.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przygotowanego projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2018 – 2034.
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Nikt nie zabrał głosu, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w
projektu uchwały.
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 9.
„Za” – 5 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 r.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przygotowanego projektu uchwały zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 r.
Wobec braku pytań, 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 5 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 5 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
b) sfinansowania dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego świadczeń gwarantowanych
z rodzaju rehabilitacja lecznicza w drugim półroczu 2018 roku.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przygotowanego projektu uchwały w sprawie
sfinansowania dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego świadczeń gwarantowanych z rodzaju
rehabilitacja lecznicza w drugim półroczu 2018 roku.
O zabranie głosu poprosiła pani Ewelina Płatek-Kosior – Adwokat – Obsługa Prawna
Starostwa, która poinformowała, iż jest to ciągłość umowy ze Spółką Top Medicus na
rehabilitację ambulatoryjną dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego. Nadmieniła również, iż
od miesiąca sierpnia br. do grudnia zawnioskowana kwota to 400.000 zł.
Nikt więcej nie zabrał głosu wobec czego pan Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem przedłożonego projektu uchwały.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 5 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przygotowanego projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu.
Nikt nie zabrał głosu wobec czego pan Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem przedłożonego projektu uchwały.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 4 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymał się”- 1 głos (Bogusław Włodarczyk).
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e) zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku na
realizację zadań.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przygotowanego projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku na realizację
zadań.
Nikt nie zabrał głosu wobec czego pan Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem przedłożonego projektu uchwały.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 5 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
f) skargi na działalność Zarządu Powiatu w Opatowie.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przygotowanego projektu uchwały w sprawie
skargi na działalność Zarządu Powiatu w Opatowie.
O zabranie głosu poprosił pan Gustaw Saramański - Wicestarosta, który powiedział, iż projekt
uchwały zawiera obszerne i dokładne uzasadnienie.
O zabranie głosu poprosił pan Krzysztof Hajdukiewicz, który powiedział, iż nie dopatrzył się
nazwy Stowarzyszenia.
Odpowiedzi na powyższe zapytanie udzieliła pani mecenas, informując iż danych osobowych
nie można ujawniać publicznie. Ze względu na zasadę anonimowości skarżącego dane są
w projekcie uchwały nie ujawniane. Radni mają wgląd do treści skargi i mogą się z nią
zapoznać w biurze rady.
Ponownie zabrał głos pan Krzysztof Hajdukiewicz, który zapytał, czy w/w skarga wpłynęła
tylko do powiatu.
Odpowiedzi na powyższe zapytanie udzieliła pani Adwokat, która poinformowała, iż skarga
składa się z 3 punktów, jeden z punktów nie dotyczy działalności Zarządu Powiatu i został
przekazany według właściwości do Komisji Rewizyjnej Spółki Top Medicus. Natomiast
Komisja Rewizyjna zajmowała się dwoma punktami dotyczącymi działalności zarządu,
poręczeniem kredytu przez Zarząd. Natomiast w pkt 2 zdaniem skarżącego powinna być
powołana rada nadzorcza w Spółce Top Medicus, co wskazują przepisy ustawy o gospodarce
komunalnej, jak zostało szczegółowo wyjaśnione w uzasadnieniu do projektu uchwały, że do
takiego naruszenia nie doszło, gdyż spółka powstała na zasadzie działalności leczniczej
i dlatego też Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną w tym zakresie.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos.
Nikt więcej nie zabrał głosu wobec czego pan Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem przedłożonego projektu uchwały.
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Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 5 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.3. Sprawy organizacyjne.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos lub ma pytania w realizowanym
punkcie posiedzenia.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego, pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji
ostatniego punktu posiedzenia.
Ad.4. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym osobom za przybycie i zamknął posiedzenie
komisji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz.11:20).
Protokołowała:
mgr Anna Ziarko

Przewodniczący Komisji
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
Tomasz Świątek
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