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Protokół Nr XLIX.2018
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 26 września 2018 r.
Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 1400 a zakończone o godzinie 1440.
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 oraz nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.1. Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz powitał wszystkich radnych oraz osoby
uczestniczące w XLIX 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.
Nieobecna jedna osoba pan Krzysztof Mazurkiewicz - nieobecność usprawiedliwiona przez
Przewodniczącego prowadzącego obrady.
Obrady rozpoczęte w 14 – osobowym składzie radnych. Brak radnego Wacława Rodka.
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.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.3. Przyjęcie porządku 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2018 – 2034,
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 rok,
c) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iwaniska,
d) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Opatowie,
e) nadania Statutu Powiatu Opatowskiego,
f) zmiany uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji
budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu,
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g) zmiany uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji
oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej,
h) wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających na 2019 r.,
i) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym,
j) przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2019 rok”,
k) utworzenia Szkoły Policealnej i włączenia jej w strukturę Zespołu Szkół w Ożarowie
im. Marii Skłodowskiej – Curie.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu z przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Opatowie za rok 2017 oraz
w związku z końcem kadencji.
8. Informacja Starosty Opatowskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych
członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych
powiatu, osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatową osobą
prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty za rok 2017.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad XLIX 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 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 Gustawa
Saramańskiego – Wicestarostę.
O zabranie głosu poprosił pan Mirosław Adamek – członek Zarządu Powiatu, który
powiedział, że pan Wicestarosta poprosił, aby przedstawił powyższą informację.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Mirosławowi Adamkowi, który przedstawił
okresową informację o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami stanowiącą załącznik nr 3
do niniejszego protokołu.
W trakcie udzielania powyższej informacji na salę obrad wszedł pan radny Wacław Rodek
(godz. 14:07). Od tej chwili obrady toczyły się w obecności 15 – osobowego składu radnych.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania w związku z udzieloną informacją.
Wobec ich braku przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad.5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowym
punkcie obrad.
O zabranie głosu poprosił pan radny Krzysztof Hajdukiewicz, który poruszył sprawę budowy
chodnika przy cmentarzu w miejscowości Włostów pytając, czy Zarząd Powiatu nie mógłby
rozpatrzyć ponownie realizacji tejże inwestycji. W dalszej części wypowiedzi opisał sytuację
związaną z barierkami przy przepuście znajdującym się koło kościoła we Włostowie, pytając,
czy nie można by było zabezpieczyć jeszcze w tym roku tego miejsca i zamontować np.
barierki. Dodał, że z powyższą sprawą jest zapoznany pan dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych Grzegorz Pietrzyk.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś
w przedmiotowym punkcie obrad.

z radnych

chciałby jeszcze

zabrać

głos

Wobec braku dalszych głosów pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji
kolejnego punktu obrad.
Ad. 6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2018 – 2034.
Pan Wiceprzewodniczący Zbigniew Zięba odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2018 – 2034, 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 XLIX.35.2018 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 r.
Pan Wiceprzewodniczący Zbigniew Zięba odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 r., a następnie
zapytał, czy są pytania lub uwagi do odczytanego projektu uchwały.
W trakcie odczytywania treści projektu uchwały salę obrad opuścił pan radny Jacek
Dwojak, który po chwili powrócił na salę (godz. 14:12).
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLIX.36.2018 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) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iwaniska.
Pan Wiceprzewodniczący Zbigniew Zięba odczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iwaniska, a następnie zapytał, czy są pytania
lub uwagi do odczytanego projektu uchwały.
O zabranie głosu poprosił pan radny Krzysztof Hajdukiewicz, który powiedział, że
korzystając z obecności pani Sekretarz Gminy Iwaniska, chciałby zapytać, czy znana
jest już cała wartość zadania inwestycyjnego, kiedy może ruszyć, czy został już
ogłoszony przetarg i jaki jest procent pomocy powiatu.
Głos zabrała pani Wiesława Słowik, która odpowiedziała, że stronie internetowej gminy
znajdują się informacje nt. środków finansowych jakie otrzymano na ten cel.
Nadmieniła, iż po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały zostanie ogłoszony przetarg
i wówczas zostaną podane niezbędne informacje do wiadomości publicznej.
Pan Wiceprzewodniczący Zbigniew Zięba zapytał, czy są jeszcze pytania.
Wobec braku dalszych zapytań poddał pod głosowanie odczytaną treść uchwały
pytając, kto jest „za” jej podjęciem, kto jest „przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLIX.37.2018 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 nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Opatowie.
Pan Wiceprzewodniczący Zbigniew Zięba odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Opatowie, 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 XLIX.38.2018 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.
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e) nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
Pan Wiceprzewodniczący Zbigniew Zięba odczytał projekt uchwały w sprawie nadania
Statutu Powiatu Opatowskiego, 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 XLIX.39.2018 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
f)

zmiany uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej
Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji
budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu, 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 XLIX.40.2018 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.

g) zmiany uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji
oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej, 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 XLIX.41.2018 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
h) wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających na 2019 r.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub
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innych obiektów pływających na 2019 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 XLIX.42.2018 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
i)

ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na
parkingu strzeżonym.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym, 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 XLIX.43.2018 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.

j)

przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok”.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 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 XLIX.44.2018 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.

k) utworzenia Szkoły Policealnej i włączenia jej w strukturę Zespołu Szkół
w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie
utworzenia Szkoły Policealnej i włączenia jej w strukturę Zespołu Szkół w Ożarowie
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im. Marii Skłodowskiej – Curie, 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 XLIX.45.2018 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Kontynuując pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu z przeprowadzonej analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Opatowie za rok
2017 oraz w związku z końcem kadencji.
Pan Przewodniczący przedstawił informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Opatowie za rok 2017 oraz
w związku z końcem kadencji.
Następnie zapytał, czy są uwagi do przedstawionej treści.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego uznał w/w punkt porządku obrad za zrealizowany.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.
Ad.8. Informacja Starosty Opatowskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organów zarządzających
powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu
Starosty za rok 2017.
Pan Przewodniczący przedstawił informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organów zarządzających
powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
za rok 2017.
Następnie zapytał, czy są uwagi do przedstawionej treści.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego uznał w/w punkt porządku obrad za zrealizowany.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.
Ad.9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Wicestaroście Gustawowi Saramańskiemu, który
odnosząc się do pytania pana radnego Krzysztofa Hajdukiewicza dot. chodnika przy
cmentarzu we Włostowie poinformował, że w chwili obecnej trwają prace związane
z konstruowaniem projektu budżetu powiatu na rok kolejny, w związku z czym zarząd
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powiatu pochyli się nad tą sprawą. Natomiast co do kwestii zabezpieczenia przepustu,
o którym wspominał radny podjęta została decyzja, że taka barierka zostanie wykonana, gdyż
nie są to wysokie koszty.
Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.
Ad.10. Zakończenie obrad XLIX 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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