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Protokół Nr I.2018
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 21 listopada 2018 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 1200 a zakończone o godzinie 1457 .
W sesji wzięło udział 17 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.
Ad. 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Powiatu w Opatowie.
Pierwszym obradom sesji Rady Powiatu w Opatowie przewodniczył Radny Senior pan
Andrzej Gajek, który na wstępie powitał wszystkie osoby przybyłe na dzisiejsze obrady.
Zaznaczył, że dzisiejsza sesja została zwołana na podstawie postanowienia Komisarza
Wyborczego w Kielcach IV Pana Piotra Świerczyńskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie
zwołania I sesji Rady Powiatu w Opatowie w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady
Powiatu w Opatowie wybranych w wyborach do rad powiatów, przeprowadzonych w dniu 21
października 2018 r. Nadmienił, iż treść postanowienia wszyscy nowo wybrani radni
otrzymali drogą elektroniczną. Ponadto przypominał, że dzisiejsza sesja i każda kolejna w tej
kadencji będą transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk, zgodnie z art.15 ust.1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
a klauzula informacyjna o monitoringu wizyjnym znajduje się na drzwiach sali
konferencyjnej.
Następnie przeszedł do realizacji punktu 2 porządku obrad.
Ad. 2.Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej nowo wybranym
radnym zaświadczeń o wyborze.
Radny Senior powiedział, że w dniu dzisiejszym gościmy Przewodniczącego Powiatowej
Komisji Wyborczej w Opatowie Pana Marcina Cecota. Wspólnie z nami miał uczestniczyć
również Komisarz Wyborczy w Kielcach IV Pan Piotr Świerczyński, ale niestety z uwagi na
sprawy służbowe nie mógł przybyć na dzisiejsze obrady. Realizując porządek obrad poprosił
Pana Mecenasa Marcina Cecota Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej
w Opatowie o wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
Przekazuję głos Panu Przewodniczącemu.
Głos zabrał pan Marcin Cecot - Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej
w Opatowie, który przestawił wyniki wyborów z dnia 21 października 2018 r. do Rady
Powiatu w Opatowie, jak również złożył gratulacje wszystkim nowo wybranym radnym, po
czym nastąpiło wręczenie zaświadczeń.
Kontynuując Radny Senior złożył podziękowania panu Przewodniczącemu za wręczenie
zaświadczeń, złożone gratulacje i życzenia, a przede wszystkim za włożony wkład pracy całej
komisji w sprawne przeprowadzenie wyborów samorządowych.
Następnie Radny Senior poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu
posiedzenia.
Ad. 3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Opatowie.
Pan Radny Senior Andrzej Gajek powiedział, że każdy radny w materiałach na dzisiejsze
posiedzenie otrzymał treść ślubowania i poprosił o jego przygotowanie. Nadmienił, że treść
ślubowania zostanie również wyświetlona na ekranie. Jednocześnie zaznaczył, że ślubowanie
1
Protokół Nr I.2018 z sesji Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji odbytej w dniu 21 listopada 2018 r.

OR - II.0002.1.2018

niezgodne z treścią przewidzianą w art. 20 ustawy o samorządzie powiatowym, należy uznać
za nieważne, skutkiem czego musi być ono powtórzone. Zatem poprosił, aby każdy z radnych
wstał i złożył ślubowanie zgodnie z obowiązującą treścią. Z uwagi na podniosłość
realizowanego punktu obrad, poprosił o wprowadzenie sztandaru Powiatu Opatowskiego.
Kontynuując powiedział, że pozwoli sobie jako pierwszy złożyć rotę ślubowania, a następnie
będzie odczytywał po kolei z imienia i nazwiska radnego prosząc o to samo. Radny Senior
Andrzej Gajek złożył ślubowanie:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego,
strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności
Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji
i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.
Następnie poprosił poniżej wymienionych radnych o złożenie roty ślubowania:
1)
Pani Aneta Bożena BŁAWAT
2)
Pan Jacek Daniel DWOJAK
3)
Pani Alicja FREJLICH
4)
Pani Małgorzata Barbara JALOWSKA
5)
Pani Barbara Jadwiga KASIŃSKA
6)
Pani Bożena Danuta KORNACKA
7)
Pani Agnieszka ŁUBA - MENDYK
8)
Pan Wojciech Kazimierz MAJCHER
9)
Pan Wacław Stanisław RODEK
10)
Pan Adam Bronisław ROZSZCZYPAŁA
11)
Pani Wiesława Grażyna SŁOWIK
12)
Pan Tomasz Rafał STANIEK
13)
Pan Bogusław WŁODARCZYK
14)
Pan Maciej WOLAŃSKI
15)
Pan Zbigniew Jarosław WOŁCERZ
16)
Pan Kazimierz Stanisław ŻÓŁTEK
Kontynuując pan Radny Senior poprosił o wyprowadzenie sztandaru Powiatu Opatowskiego.
Następnie podziękował za radny za złożenie ślubowania mówiąc, że mogą rozpocząć
wykonywanie spoczywających na nas wszystkich zadań, gdyż do czasu złożenia ślubowania
uzyskane mandaty radnych pozostawały de facto w zawieszeniu. Oznajmił, że od tej chwili
wszyscy radni uzyskali uprawnienia do wykonywania swoich obowiązków. Ponadto uznał za
przyjęte przez radnych praw i obowiązków wynikających z treści ślubowania.
Treść ślubowania każdego radnego stanowi kolejno załączniki od nr 3 do nr 19 do niniejszego
protokołu.
Pan Radny Senior przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad. 4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
Pan Radny Senior Andrzej Gajek powiedział, że w realizowanym punkcie przystępuje się do
elektronicznej weryfikacji obecnych radnych uczestniczących w sesji. Poprosił wszystkich
radnych o zalogowanie się do systemu celem potwierdzenia obecności (sprawdzenia listy
obecności).
Stwierdził, że na podstawie listy obecności, iż w dzisiejszej sesji bierze udział 17 radnych co
wobec składu Rady Powiatu wynoszącego 17 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji, uchwał.
Następnie przeszedł do realizacji 5 punktu obrad.
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Ad. 5. Wybór sekretarza sesji.
W kwestii wyjaśnienia pan Radny Senior zaznaczył, iż głosowanie nastąpi za pomocą
terminali elektronicznych. Przypomniał, że głosując ZA przyciskają Państwo PRZYCISK
ZIELONY, głosując PRZECIW PRZYCISK CZERWONY, a WSTRZYMUJĄC SIĘ OD
GŁOSU PRZYCISK ŻÓŁTY. Po zakończeniu głosowania na ekranie zostaną wyświetlone
wyniki. Pan radny Gajek zaproponował, aby obrady sesji rady były protokołowane, tak jak
dotychczas było przyjęte w poprzednich kadencjach przez pracowników Starostwa
Powiatowego w Opatowie z Wydziału Organizacji i Nadzoru, którzy obecni są na dzisiejszej
sesji, proponuję Panią Justynę Zdyb i Panią Ewę Masternak. Zapytał, czy Państwo radni
wyrażają zgodę na jego propozycję? Nikt nie zgłosił uwag. Wobec powyższego pan Radny
Senior poprosił o oddanie głosu przy pomocy terminali.
Pan radny Gajek podziękował, za oddanie głosów informując, iż na sekretarza sesji zostały
wybrane pani Justyna Zdyb i Ewa Masternak.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 17 radnych.
„Za” –17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Kontynuując poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad. 6. Przedstawienie porządku obrad.
Pan Radny Senior Andrzej Gajek odczytał porządek I sesji Rady Powiatu w Opatowie
ustalony przez Pana Piotra Świerczyńskiego Komisarza Wyborczego w Kielcach IV:
1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Powiatu w Opatowie.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Opatowie nowo
wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Opatowie.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
5. Wybór sekretarza sesji.
6. Przedstawienie porządku obrad.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie prowadzenia sesji od
Radnego Seniora.
9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie.
10. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu w Opatowie.
Następnie zapytał, czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi lub propozycje do przedstawionego
porządku obrad?
O głos poprosił pan radny Tomasz Staniek, który na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy
o samorządzie powiatowym zgłosił wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad
o 4 punkty, a mianowicie: 10.Wybór Starosty Opatowskiego VI kadencji, 11.Wybór
Wicestarosty VI kadencji, 12.Wybór członków Zarządu Powiatu w Opatowie VI kadencji
oraz 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu VI
kadencji.
Wobec powyższego pan Radny Senior zapytał, kto jest za rozszerzeniem przedstawionego
porządku obrad o cztery punkty? Przystępujemy do przeprowadzenia głosowania jawnego za
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pomocą terminali, który każdy z Państwa ma przed sobą. Przypominał, że głosując ZA
przyciskają Państwo PRZYCISK ZIELONY, głosując PRZECIW PRZYCISK CZERWONY,
a WSTRZYMUJĄC SIĘ OD GŁOSU PRZYCISK ŻÓŁTY. Po zakończeniu głosowania
przez wszystkich Państwa na ekranie zostaną wyświetlone wyniki.
Pan Radny Senior podziękował za oddanie głosów stwierdzając, że przedstawiony porządek
obrad zostanie rozszerzony o cztery punkty.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 17 radnych.
„Za” –17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Następnie Radny Senior odczytał porządek I sesji Rady Powiatu w Opatowie po
przegłosowanej zmianie.
1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Powiatu w Opatowie.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Opatowie nowo
wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Opatowie.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
5. Wybór sekretarza sesji.
6. Przedstawienie porządku obrad.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie prowadzenia sesji od
Radnego Seniora.
9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie.
10.Wybór Starosty Opatowskiego VI kadencji.
11.Wybór Wicestarosty VI kadencji.
12.Wybór członków Zarządu Powiatu w Opatowie VI kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu VI
kadencji.
14. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu w Opatowie.
Pan Radny Senior Andrzej Gajek zapytał, kto jest za przyjęciem odczytanego porządku obrad,
prosząc o oddanie głosu za pomocą terminali.
Rozszerzony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 17 radnych.
„Za” –17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosownia za pomocą terminali stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Kontynuując poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad. 7. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.
O zabranie głosu poprosił pan radny Tomasz Staniek, który zgłosił wniosek formalny
o przeprowadzanie wszystkich głosowań tajnych na I sesji przy pomocy kart do głosowania
opieczętowanych pieczęcią rady, zgodnie z §36 ust. 4 Statutu Powiatu Opatowskiego.
W związku ze zgłoszeniem wniosku formalnego pan Radny Senior poprosił o jego
przegłosowanie. Zapytał, kto jest za tym, aby przeprowadzić wszystkie głosowania tajne na
I sesji Rady Powiatu w Opatowie na kartach do głosowania?
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania jawnego za pomocą terminali.
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Wniosek został przyjęty następującą proporcją głosów: „Za” –11 głosów, „przeciw” - 6
głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 23 do niniejszego posiedzenia.
Pan Radny Senior oznajmił, że wszystkie głosowania tajne zostaną przeprowadzone przy
pomocy kart do głosowania opieczętowanych pieczęcią rady, zgodnie z §36 ust. 4 Statutu
Powiatu Opatowskiego.
Następnie pan Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego
Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji.
Głos zabrał pan radny Tomasz Staniek, który zgłosił kandydaturę pana Wacława Rodka na
Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji.
Wobec powyższego zapytał, czy radny Wacław Rodek wyraża zgodę na kandydowanie na
funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji.
Radny Wacław Rodek wyraził zgodę na kandydowanie.
a) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Pan radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, która
przeprowadzi wszystkie głosowania tajne na dzisiejszej sesji. Przypomniał, iż zgodnie z §36
ust. 5 Statutu Powiatu Opatowskiego głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
wybrana przez radę spośród radnych w liczbie 3-5 radnych.
Głos zabrała pani radna Bożena Kornacka, która zgłosiła kandydaturę pana Kazimierza
Żółtka.
Głos zabrała pani radna Małgorzata Jalowska zgłaszając kandydaturę pani Alicji Frejlich.
Głos zabrał pan radny Tomasz Staniek zgłaszając kandydaturę pana Macieja Wolańskiego.
Pan Radny Senior powiedział, że są jak na razie 3 zgłoszenia, po czym zapytał, czy są jeszcze
inne kandydatury.
Nikt nie zgłosił innych kandydatur, wobec czego uznał, że skład osobowy będzie liczył
3 osoby. Poprosił o wyrażenie zgody przez zgłoszonych radnych na kandydowanie na funkcję
członka komisji skrutacyjnej.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na bycie członkami Komisji Skrutacyjnej.
Pan Radny Senior zapytał, czy jest jeszcze inny kandydat na funkcję Przewodniczącego Rady
Powiatu w Opatowie VI kadencji.
Nie zgłoszono innych kandydatur.
Pan Radny Senior zapytał, kto jest za powołaniem stałej Komisji Skrutacyjnej w zgłoszonym
składzie.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania jawnego za pomocą terminali.
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Nastąpiło głosowanie za pomocą terminali.
Ustalono 3-osobowy skład Komisji Skrutacyjnej w osobach: Kazimierz Żółtek, Alicja
Frejlich, Maciej Wolański.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 17 radnych.
„Za” –17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosownia za pomocą terminali stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Radny Senior podziękował za oddanie głosów, po czym poinformował, że członkowie
komisji mogą udać się w wyznaczone miejsce w celu ukonstytuowania i dokonania
wszystkich innych niezbędnych czynności czyli dokonania wyboru spośród składu
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej (§36 ust. 5 statutu) i przygotowania kart do
głosowania.
O zabranie głosu poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który powiedział, że pan Radny
Senior poinformował, że stały skład Komisji Skrutacyjnej przeprowadzi wszystkie
głosowania tajne podczas dzisiejszej sesji, w związku z tym rozumie, że jeśli ktoś z członków
komisji będzie wskazany jako kandydat np. na funkcję Wiceprzewodniczącego, wówczas
skład komisji będzie musiał zostać zmieniony.
Pan Radny Senior odpowiedział, iż uważa, że jeśli ktoś ze wskazanych radnych do składu
komisji wyraził zgodę na kandydowanie to automatycznie dokonał już takiego wyboru.
b) Przeprowadzenie głosowania (tajnego).
Komisja ukonstytuowała się.
Pan Radny Senior poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przystąpienie do
przeprowadzenia głosowania tajnego przy użyciu kart do głosowania, ja również o wskazanie
zasad głosowania, aby radni zostali z nimi zapoznani przed przystąpieniem do głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kazimierz Żółtek przedstawił obowiązujące zasady
głosowania, które stanowią załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Nastąpiło rozdanie kart do głosowania. Po oddaniu głosów tj. wrzuceniu kart do głosowania
do urny przez wszystkich radnych komisja przystąpiła do obliczania głosów.
Korzystając z okazji, Radny Senior przypomniał, iż przeprowadzenie głosowania tajnego jest
równoznaczne z podjęciem uchwały przez Radę Powiatu w Opatowie.
Po zakończeniu prac komisji pan Radny Senior poprosił pana Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej o odczytanie protokołu w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
w Opatowie VI kadencji.
Pan Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kazimierz Żółtek odczytał treść protokołu Komisji
Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji,
informując, iż na pana Wacława Rodka oddano:
- 11 głosów za,
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- 6 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej podkreślił, iż pan Wacław Rodek został wybrany na
Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie bezwzględną większością głosów.
Przedmiotowy dokument oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 26 do niniejszego
protokołu.
c) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie
VI kadencji.
Pan Radny Senior odczytał treść uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego
Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji.
Uchwała Nr I.46.2018 Rady Powiatu w Opatowie stanowi załącznik nr 27 do niniejszego
protokołu.
Ad.8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie prowadzenia sesji od
Radnego Seniora.
Nastąpiło przejęcie prowadzenia sesji od Radnego Seniora Andrzeja Gajka przez
Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie Wacława Rodka wraz z przekazaniem
insygnium. Radny Senior pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Powiatu
w Opatowie i zaprosił do stołu prezydialnego.
Głos zabrał pan Przewodniczący Rady Powiatu Wacław Rodek, który podziękował za
okazanie zaufania i powierzenie tej zaszczytnej funkcji, jednocześnie zaznaczając, iż dołoży
wszelkich starań, aby prace rady powiatu przebiegały sprawnie.
Kontynuując pan Przewodniczący Wacław Rodek poinformował o przejściu do realizacji
kolejnego punktu obrad.
Ad.9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek powiedział, że statut Powiatu Opatowskiego przewiduje
wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie, a następnie poprosił
o zgłaszanie kandydatur na ww. funkcje.
Głos zabrała pani radna Małgorzata Jalowska, która zgłosiła kandydaturę pani Bożeny
Kornackiej.
Pan Przewodniczący zapytał, czy pani radna wyraża zgodę na kandydowanie.
Radna wyraziła zgodę.
Następnie głos zabrał pan radny Tomasz Staniek, który zgłosił kandydaturę pana Adama
Rozszczypały.
Pan Przewodniczący zapytał, czy pan radny wyraża zgodę na kandydowanie.
Radny wyraził zgodę.
Następnie pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie innych kandydatur.
Nie zgłoszono innych kandydatur.
Wobec powyższego pan Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do
czynności.
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Głos zabrał pan Kazimierz Żółtek – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytał
zasady głosowania.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Nastąpiło rozdanie kart do głosowania. Po oddaniu głosów tj. wrzuceniu kart do głosowania
do urny przez wszystkich radnych komisja przystąpiła do obliczania głosów.
Podczas trwania prac komisji nad obliczaniem głosów z sali odezwały się głosy, na co
zareagował pan radny Zbigniew Wołcerz, który zwracając się do Przewodniczącego Rady
Powiatu powiedział, że skoro nie została ogłoszona oficjalna przerwa to obrady trwają nadal.
Wobec czego prosi o zwrócenie uwagi przybyłym osobom z publiczności, aby została
zachowana powaga miejsca, w którym się znajdują.
Pan Przewodniczący przychylił się do słów radnego prosząc zgromadzoną publiczność, aby
zachowana została powaga tego miejsca.
Po zakończeniu prac komisji pan Przewodniczący Rady Powiatu Wacław Rodek poprosił
pana Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu w sprawie stwierdzenia
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji.
Pan Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kazimierz Żółtek odczytał treść protokołu Komisji
Skrutacyjnej, informując, iż na panią Bożenę Kornacką oddano:
- 11 głosów za,
- 6 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.
Na pana Adama Rozszczypałę oddano:
- 11 głosów za,
- 6 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej podkreślił, iż pani Bożena Kornacka oraz pan Adam
Rozszczypała zostali wybrani na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie VI
kadencji.
Przedmiotowy dokument oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 29 do niniejszego
protokołu.
Następnie pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał treść uchwały w sprawie
stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji.
Uchwała Nr I.47.2018 Rady Powiatu w Opatowie stanowi załącznik nr 30 do niniejszego
protokołu.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.10.Wybór Starosty Opatowskiego VI kadencji.
Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur.
Głos zabrała pani Bożena Kornacka, która powiedziała, że chciałaby zgłosić na Starostę
Opatowskiego pana Tomasza Stańka. Uzasadniła, iż posiada on wykształcenie wyższe, pełnił
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funkcję Przewodniczącego Rady Miasta w Opatowie, był radnym Radny Rady Powiatu
w Opatowie, jak również szefem KRUS i w ostatnim czasie doradca Wojewody
Świętokrzyskiego. Dlatego też uważa, ze posiada pełne predyspozycje do objęcia niniejszego
stanowiska.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są innych kandydatury.
Nie zgłoszono innych kandydatur.
Wobec powyższego pan Przewodniczący Wacław Rodek poprosił Komisję Skrutacyjną
o przystąpienie do czynności.
Głos zabrał pan Kazimierz Żółtek – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytał
zasady głosowania na Starostę Opatowskiego.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
Nastąpiło rozdanie kart do głosowania. Po oddaniu głosów tj. wrzuceniu kart do głosowania
do urny przez wszystkich radnych komisja przystąpiła do obliczania głosów.
Po zakończeniu prac komisji pan Przewodniczący Rady Powiatu Wacław Rodek poprosił
pana Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu w sprawie stwierdzenia
wyboru Starosty Opatowskiego VI kadencji.
Pan Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kazimierz Żółtek odczytał treść protokołu Komisji
Skrutacyjnej, informując, iż na pana Tomasza Stańka oddano:
- 11 głosów za,
- 6 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że
kandydat Tomasz Staniek uzyskał bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady
i został wybrany Starostą Opatowskim VI kadencji.
Przedmiotowy dokument oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 32 do niniejszego
protokołu.
Następnie pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał treść uchwały podjętej w głosowaniu
tajnym.
Uchwała Nr I.48.2018 Rady Powiatu w Opatowie stanowi załącznik nr 33 do niniejszego
protokołu.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.11.Wybór Wicestarosty VI kadencji.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poprosił o zabranie głosu przez pana Tomasza Stańka –
Starostę Opatowskiego i zgłoszenie kandydatury na Wicestarostę.
Głos zabrał pan Starosta Opatowskie Tomasz Staniek, który zaproponował kandydaturę pani
Małgorzaty Jalowskiej na Wicestarostę. Poinformował, że kandydatka posiada wykształcenie
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wyższe, jest ekonomistą. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu audytu
wewnętrznego w jednostkach finansów publicznych, audytu do spraw jakości oraz kierunek
rachunkowość i rewizja finansowa. Oznajmił, że jest osobą w pełni przygotowaną do
pełnienia tej funkcji i dlatego prosi o poparcie wskazanej kandydatury.
Pan Przewodniczący zapytał, czy radna wyraża zgodę na kandydowanie.
Pani radna Małgorzata Jalowska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Wobec powyższego pan Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjna o przystąpienie do
czynności, tj. sporządzenia kart do głosowania w celu przeprowadzenia głosowania.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do realizacji swoich czynności.
Głos zabrał pan Kazimierz Żółtek, który przedstawił obowiązujące zasady głosowania.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
Nastąpiło rozdanie kart do głosowania. Po oddaniu głosów tj. wrzuceniu kart do głosowania
do urny przez wszystkich radnych komisja przystąpiła do obliczania głosów.
Po zakończeniu prac komisji pan Przewodniczący Rady Powiatu Wacław Rodek poprosił
pana Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu w sprawie stwierdzenia
wyboru Wicestarosty VI kadencji.
Pan Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kazimierz Żółtek odczytał treść protokołu Komisji
Skrutacyjnej, informując, iż na panią Małgorzatę Jalowską oddano:
- 11 głosów za,
- 6 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że
kandydatka Małgorzata Jalowska uzyskała wymaganą zwykłą większość głosów w obecności
co najmniej ustawowego składu rady i została wybrana Wicestarostą VI kadencji.
Przedmiotowy dokument oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 35 do niniejszego
protokołu.
Następnie pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał treść uchwały podjętej w głosowaniu
tajnym.
Uchwała Nr I.49.2018 Rady Powiatu w Opatowie stanowi załącznik nr 36 do niniejszego
protokołu.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.12. Wybór członków Zarządu Powiatu w Opatowie VI kadencji.
Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez pana Starostę Opatowskiego Tomasza
Stańka i wskazanie kandydatów na członków Zarządu Powiatu w Opatowie VI kadencji.
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Głos zabrał pan Starosta Tomasz Staniek, który zaproponował następujące kandydatury: pan
Andrzej Gajek, pan Krzysztof Hajdukiewicz oraz pani Aneta Werońska.
Następnie pan Przewodniczący poprosił o wyrażenie zgody przez wskazane osoby na
kandydowanie.
Wszyscy wskazani kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec powyższego pan Przewodniczący poprosił Komisje Skrutacyjną o przystąpienie do
swoich czynności.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do realizacji swoich czynności.
Głos zabrał pan Kazimierz Żółtek, który przedstawił obowiązujące zasady głosowania.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
Nastąpiło rozdanie kart do głosowania. Po oddaniu głosów tj. wrzuceniu kart do głosowania
do urny przez wszystkich radnych komisja przystąpiła do obliczania głosów.
Po zakończeniu prac komisji pan Przewodniczący Rady Powiatu Wacław Rodek poprosił
pana Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu w sprawie stwierdzenia
członków Zarządu Powiatu w Opatowie wyboru VI kadencji.
Pan Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kazimierz Żółtek odczytał treść protokołu Komisji
Skrutacyjnej, informując, iż na pana Andrzeja Gajka oddano:
- 11 głosów za,
- 6 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.
Na pana Krzysztofa Hajdukiewicza oddano:
- 11 głosów za,
- 6 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.
Na panią Anetę Werońską oddano:
- 11 głosów za,
- 6 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że
kandydaci Andrzej Gajek, Krzysztof Hajdukiewicz, Aneta Werońska uzyskali wymaganą
zwykłą większość głosów w obecności co najmniej ustawowego składu rady i zostali wybrani
na członków Zarządu Powiatu w Opatowie VI kadencji.
Przedmiotowy dokument oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 38 do niniejszego
protokołu.
Następnie pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał treść uchwały podjętej w głosowaniu
tajnym.
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Uchwała Nr I.50.2018 Rady Powiatu w Opatowie stanowi załącznik nr 39 do niniejszego
protokołu.
Pan Przewodniczący powiedział, że zostały ukonstytuowane władze powiatu i zapytał, czy
ktoś chciałby zabrać głos.
O głos poprosił pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski, który zwracając się do wszystkich
zaproszonych gości, a także przybyłych mieszkańców powiatu powiedział, że czuje radość
i zarazem ogromną odpowiedzialność za przyszłość Powiatu Opatowskiego. Dodał, że dołoży
wszelkich starań, aby powiat się rozwijał. Głównym celem będzie by to miejsce było
przyjazne dla nas wszystkich i innych pokoleń. Wszelkie działania będą ukierunkowane na to,
by po uzyskaniu wykształcenia mogły i chciały tutaj wrócić. Nadmienił, że chciałby, aby
kwitły przedsiębiorstwa, były miejsca pracy w sektorze produkcji. Będziemy również dbać
o rozwój zrównoważony i współpracować ze wszystkimi gminami w naszym powiecie. Pan
Starosta złożył również podziękowania m.in. członkom młodej prawicy, swoim
nauczycielom, żonie i dzieciom. Powiedział, że urząd będzie otwarty dla wszystkich
i chciałby aby wszyscy podchodzili do siebie z większą empatią, zrozumieniem i uśmiechem,
gdyż wówczas wszystkim będzie się żyło lepiej.
Pan Przewodniczący podziękował za wypowiedź panu Staroście, po czym poinformował
o przejściu do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu VI
kadencji.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście
Opatowskiemu VI kadencji, a następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi.
Nikt nie wniósł uwag, wobec czego pan Przewodniczący poprosił o oddanie głosu za pomocą
terminali.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr I.51.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście
Opatowskiemu VI kadencji została podjęta jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” –17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący powiedział, że chciałby złożyć podziękowania ustępującemu Staroście
Bogusławowi Włodarczykowi, członkom Zarządu Powiatu i radnym minionej kadencji za
pracę na rzecz powiatu, prosząc jednocześnie o dalszą współpracę.
O zabranie głosu poprosił również pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że na
dzisiejszej sesji nie zgłaszali swoich kandydatów. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji
opozycja zgłaszała kandydatów pomimo, iż nie miała większości w radzie. Oznajmił, iż
uszanowany został fakt, że 9 mandatów należy do opcji przeciwnej. Podkreślił, że wszyscy
wyrażają wolę współpracy dla dobra naszego powiatu. Pan radny pogratulował również
wszystkim nowo wybranym osobom na poszczególne funkcje w dniu dzisiejszym, jak
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również partii, która wygrała wybory samorządowe, jak również innemu stowarzyszeniu,
które posiada mandat w radzie. Radny Bogusław Włodarczyk życzył również satysfakcji ze
wspólnie wykonywanych zadań na rzecz mieszkańców Powiatu Opatowskiego, jak również
by mieszkańcy oceniali nas i tą współpracę pozytywnie.
Pan Przewodniczący podziękował za ww. deklaracje.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który wręczył kwiaty
Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu pani Bożenie Kornackiej oraz pani Wicestaroście
Małgorzacie Jalowskiej.
Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.
Ad.14. Zakończenie obrad I Sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek wypowiedział formułę – „zamykam obrady sesji Rady
Powiatu”.
Na tym sesję zakończono.
Protokolant:
mgr Ewa Masternak
mgr Justyna Zdyb

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Wacław Rodek
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