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Protokół Nr II.2018
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 4 grudnia 2018 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 1200 a zakończone o godzinie 1325.
W sesji wzięło udział 16 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.
Nieobecna 1 osoba – pan radny Wojciech Majcher. Nieobecność usprawiedliwiona przez
Przewodniczącego prowadzącego obrady.
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.Wybór członków Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu:
a) przedstawienie proponowanego składu,
b)głosowanie,
c) podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej
Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
7.Wybór członków Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej:
a) przedstawienie proponowanego składu,
b)głosowanie,
c) podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
8.Wybór członków Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu:
a) przedstawienie proponowanego składu,
b) głosowanie,
c) podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej
Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
9. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
a) przedstawienie zgłoszonych kandydatów na członków komisji,
b) przeprowadzenie głosowania nad każdym ze zgłoszonych kandydatów,
c) wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji
Rewizyjnej,
d) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
10. Wybór członków Komisji skarg, wniosków i petycji.
a) przedstawienie zgłoszonych kandydatów na członków komisji,
b) przeprowadzenie głosowania nad każdym ze zgłoszonych kandydatów,
c) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
11. 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) nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku,
d) zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku
na realizację zadań.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Zakończenie obrad II sesji Rady Powiatu.
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Ad.1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek wypowiedział formułę „otwieram obrady sesji rady
powiatu”.
Oświadczył, iż na podstawie listy obecności stwierdza, że obrady są prawomocne.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania wzorem
poprzednich sesji. Poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy radny mógł się
z nim zapoznać.
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 16 radnych.
„Za” –16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał proponowany porządek obrad, a następnie
zapytał, czy są inne propozycje.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem odczytanego porządku
obrad.
Pan Przewodniczący poprosił o zalogowanie się poprzez terminale do systemu do głosowania
elektronicznego.
Obecni radni w liczbie 16 zalogowali się do systemu.
Następnie pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie odczytanego porządku obrad.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” –16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek został przyjęty jednogłośnie, a następnie
poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.4. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Staroście Opatowskiemu Tomaszowi Stańkowi,
który przedstawił okresową informację o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami
stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do pana Starosty w bieżącym punkcie
obrad.
Wobec ich braku przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania w realizowanym punkcie obrad.
O zabranie głosu poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że został
uruchomiony plac zabaw w Opatowie, którego pomysłodawczynią była radna Aneta Bławat Protokół Nr II.2018 z sesji Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji odbytej w dniu 4 grudnia 2018 r.

2

OR - II.0002.2.2018

jednocześnie podziękował pani radnej. Dodał, że w planach było założenie dotyczące
powstania lodowiska. W związku z powyższym zapytał, czy zostało uruchomione, czy też
dopiero będzie czynne w późniejszym czasie.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze inne pytania do pana Starosty w bieżącym
punkcie obrad.
Wobec ich braku przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.6. Wybór członków Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji
powiatu:
a) przedstawienie proponowanego składu,
b) głosowanie,
c) podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej
Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poinformował, że skład radnych
w poszczególnych komisjach stałych rady zgodnie z przyjętym statutem wynosi od
4 do 10 radnych. Do prac w ww. komisji zgłosiło się 11 radnych. Kontynuując pan
Przewodniczący odczytał skład radnych, którzy wyrazili chęć do uczestniczenia
w pracach komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu,
a mianowicie:
1. Bławat Aneta,
2. Dwojak Jacek,
3. Gajek Andrzej,
4. Jalowska Małgorzata,
5. Kornacka Bożena,
6. Łuba – Mendyk Agnieszka,
7. Rodek Wacław,
8. Słowik Wiesława,
9. Staniek Tomasz,
10. Włodarczyk Bogusław,
11. Wołcerz Zbigniew.
Następnie zapytał, czy wszyscy radni zgłaszają chęć pracy w tej komisji.
Ww. radni potwierdzili swoje zgłoszenia.
Wobec powyższego pan Przewodniczący powiedział, że w związku z zaistniałą
sytuacją będzie potrzeba przeprowadzić głosowanie imienne nad każdym
z kandydatów.
O głos poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który powiedział, że zgodnie ze
statutem skład komisji powinien liczyć do 10 radnych zaproponował zmniejszenie
liczby zgłoszonych radnych, aby mogli uczestniczyć w pracach innych komisji,
gdyż do niektórych komisji zgłosiło się po 6 osób. Poprosił o przypomnienie nazw
komisji, do których zgłosiło się 6 radnych.
Pan Przewodniczący powiedział, że do komisji rolnictwa, jak również komisji
oświaty zgłosiło się znacznie mniej osób.
Pan Starosta powiedział, że w naszym powiecie komisja oświaty połączona jest
z komisją zdrowia. W związku z tym, że na szczególną uwagę zasługują sprawy
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związane ze służbą zdrowia w powiecie (szpital) dlatego też zachęcił, aby radni
zgłaszali się do prac w komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Kolejną bardzo istotną komisją jest komisja rolnictwa, ponieważ Powiat Opatowski
to w 80% tereny rolnicze i dlatego też dziwi się dlaczego Państwo radni nie chcą
się do tej komisji zapisywać. Zdaje sobie sprawę, że budżet to ważna sprawa nad
którą wszyscy będą czuwać. Następnie zaproponował, aby ustalić 9 osobowe
składy 3 komisji stałych.
Wobec zaistniałej sytuacji pan Przewodniczący powiedział, że będzie konieczność
przeprowadzenia głosownia w powyższym temacie, a następnie zapytał czy ktoś
ma inne propozycje.
O zabranie głosu poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że
ma zapytanie do obsługi prawnej. Jeśli w statucie widnieje zapis, że składy komisji
liczą do 10 osób to jeśli wnioskiem pana Starosty jest zmniejszenie tego co jest
zapisane w statucie to, czy rada powiatu może bez zmian w statucie to ograniczyć?
Jeśli może to w takim razie stawia przeciwstawny wniosek, a mianowicie
o rozszerzenie składu do 11, aby każdy radny, który zgłosił się do pracy w tej
komisji mógł w jej pracach uczestniczyć i tym samym nikogo nie wykluczać i nie
ograniczać.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani mecenas Ewelinie Płatek – Kosior, która
powiedziała, że statut Powiatu Opatowskiego (zapis § 49) mówi, że Rada Powiatu
w drodze uchwały, powołuje skład osobowy komisji stałych w ilości od 4 do 10
radnych. Zatem skład 11 – osobowy byłby sprzeczny ze statutem. Pani mecenas
poinformowała o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego
1995 r., SA/Wr 54/95 (Wspólnota 1995, nr 31, s. 24) mówiąc, iż dopuścić należy
ograniczenie liczbowe składów komisji rady, ustalone uchwałą rady, jako
nienaruszające prawa, jeżeli bezpośrednio nie utrudnia wykonywania przez organy
gminy zadań publicznych gminy, ani nie wyklucza radnym, jako reprezentantom
gminy, możliwości udziału w pracach rady gminy i jej organów. Liczba radnych
w poszczególnych komisjach uzależniona jest zatem od woli rady.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który powiedział, że
zgłasza wniosek formalny, aby Komisja budżetu, finansów, rozwoju
gospodarczego i promocji powiatu, jak również komisja oświaty, sportu, zdrowia
i pomocy społecznej oraz komisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu
liczyły składy do 9 osób.
O głos poprosiła również pani radna Wiesława Słowik, która powiedziała, że radni
zgłaszając się do prac w poszczególnych komisjach mają założenie, że podołają
tym pracom i znają się na danej tematyce. Dlatego też uważa, że decyzje radnych,
którzy zgłosili swój akces do prac w konkretnej komisji powinny zostać
uszanowane.
O zabranie głosu poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który powiedział, że ma
pytanie do pani mecenas, a mianowicie czy jest to w ogóle możliwe, aby rada
ustaliła 9 – osobowe składy poszczególnych komisji stałych. Rozumie, że radnych
może być najwyżej 9 w komisjach i co w przypadku, gdy ktoś nie będzie chciał
pracować w komisji oświaty, czy też rolnictwa.
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Pani mecenas odpowiedziała, że nie ma przymusu pracy w komisjach i takie składy
liczbowe jak radni ustalą takie będą. Obecnie jest zgłoszony wniosek formalny, aby
nie przekroczyć liczby 9 – osobowych składów. Jeśli do pozostałych komisji zgłosi
się mniej niż 9 radnych czyli nie będzie tylu chętnych to rozumie, że rada ustali
mniejszy skład.
Pan Przewodniczący powiedział, że każdorazowo rada będzie ustalać liczbę osób
w komisji.
Następnie pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie wniosku zgłoszonego
przez pana Starostę.
W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 9 głosów, „przeciw” - 4 głosy „wstrzymało się” – 3 głosy.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Kontynuując pan Przewodniczący powiedział, że będzie trzeba przeprowadzić
głosowanie imienne nad każdym zgłoszonym kandydatem. Zapytał, czy radni nie
zmienili zdania tj. czy ktoś nie chce zrezygnować z udziału w pracach jednej
komisji na rzecz innej.
O głos poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że skoro pan
Starosta zaproponował, aby zapisywać się do innych komisji to zacznie od
członków swojego ugrupowania i ktoś zapisze się do pracy w innych komisjach.
Pan Przewodniczący oznajmił, iż nie widzi osób chętnych do dokonania zmiany.
O głos poprosił pan Starosta, który zapytał ilu członków ugrupowania PSL zapisało
się do udziału w pracach komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
W odpowiedzi pan Przewodniczący poinformował, że do komisji rolnictwa,
ochrony środowiska, dróg i transportu zapisali się: pani Alicja Frejlich, pan
Andrzej Gajek, pani Małgorzata Jalowska, pan Wacław Rodek, pan Adam
Rozszczypała oraz pan Zbigniew Wołcerz.
Pan Starosta zapytał, jak wygląda sprawa jeśli chodzi o komisję oświaty, sportu,
zdrowia i pomocy społecznej.
Pan Przewodniczący odpowiedział, ze do ww. komisji zgłosiły się następujące
osoby: pani Barbara Kasińska, pani Bożena Kornacka, pani Małgorzata Jalowska,
pan Wojciech Majcher, pan Adam Rozszczypała, pani Wiesława Słowik oraz pan
Kazimierz Żółtek.
Pan Starosta powiedział, że z ugrupowania PSL zgłosiło się 3 osoby.
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O zabranie głosu poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która poprosiła pana
Przewodniczącego o ponowne odczytanie zgłoszonego składu komisji oświaty,
sportu, zdrowi i pomocy społecznej.
Pan Przewodniczący powtórzył zgłoszony pierwotnie skład ww. komisji,
a mianowicie: pani Barbara Kasińska, pani Bożena Kornacka, pani Małgorzata
Jalowska, pan Wojciech Majcher, pan Adam Rozszczypała, pani Wiesława Słowik
oraz pan Kazimierz Żółtek.
Pani Wiesława Słowik powiedziała, że rezygnuje z udziału w pracach komisji
oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej i prosi o włączenie jej osoby
z przyczyn osobistych do składu komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg
i transportu.
Pan Przewodniczący poprosił pracowników o przygotowanie systemu do
przeprowadzenia głosowania imiennego w zakresie ustalenia składu osobowego
komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
O głos poprosił pan Starosta, który zapytał, jak będzie wyglądało głosowanie na
terminalach, a mianowicie, czy pojawią się pojedyncze nazwiska konkretnych
osób, czy cała lista z kandydatami i trzeba będzie przy każdym wybranym stawiać
znaczek akceptacji.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że głosowanie na terminalach odbędzie się
oddzielnie nad każdą zgłoszoną osobą.
O zabranie głosu poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który poprosił o kilka
minut przerwy w celu dokonania konsultacji pomiędzy radnymi.
Po chwili przerwy pan Przewodniczący wznowił obrady.
O głos ponownie poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że
po przeprowadzeniu konsultacji przychyla się do prośby pana Starosty i wnosi
o wycofanie zarówno swojej kandydatury, jak i radnego Jacka Dwojaka z udziału
w pracach komisji budżetu i prosi o przeniesienie do komisji rolnictwa.
Wobec zaistniałej sytuacji pan Przewodniczący zaproponował, że odczyta
ponownie zadeklarowany skład komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego
i promocji powiatu i wówczas skoro jest on mniejszy niż uprzednio to będzie
można zagłosować „blokiem” tj. nad całością składu w jednym głosowaniu.
O zabranie głosu poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która powiedziała, że
zgłasza wniosek formalny o przeprowadzenie osobnych głosowań nad każdym
kandydatem.
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Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie wniosku zgłoszonego przez panią
radną Wiesławę Słowik.
O głos poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który poprosił by w powyższej
sprawie wypowiedziała się pani mecenas Ewelina Płatek – Kosior.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani mecenas, która powiedziała, że skoro
zgłoszony został wniosek formalny w powyższej sprawie to jeśli zagłosują radni za
jego poparciem to głosowanie zostanie przeprowadzone po wprowadzeniu do
systemu i odbędzie się osobno nad każdym z kandydatów, w przeciwnym razie
odbędzie się głosowanie jedno tj. za całością zadeklarowanego składu.
Pan Przewodniczący ponownie poprosił o przegłosowanie wniosku formalnego
zgłoszonego przez radną Wiesławę Słowik.
W głosowaniu jawnym wniosek został odrzucony.
Udział w głosowaniu 16 radnych.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” - 10 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Kontynuując pan Przewodniczący odczytał zadeklarowany ostatecznie skład
Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu,
a mianowicie: Aneta Bławat, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena
Kornacka, Agnieszka Łuba – Mendyk, Wacław Rodek, Wiesława Słowik, Tomasz
Staniek, Zbigniew Wołcerz, a następnie poprosił o przegłosowanie ww. składu
komisji.
Wynikły wątpliwości wobec odczytanego składu dlatego też pani
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Bożena Kornacka poprosiła pana
Przewodniczącego Wacława Rodka o ponowne odczytanie zadeklarowanego
składu Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
Pan Przewodniczący ponownie odczytał zadeklarowany skład osobowy ww.
komisji: Aneta Bławat, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena Kornacka,
Agnieszka Łuba – Mendyk, Wacław Rodek, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek,
Zbigniew Wołcerz.
W głosowaniu jawnym skład Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego
i promocji powiatu został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu.
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Następnie pan Przewodniczący odczytał zadeklarowany skład Komisji oświaty,
sportu, zdrowia i pomocy społecznej, a mianowicie: Małgorzata Jalowska, Barbara
Kasińska, Bożena Kornacka, Wojciech Majcher, Adam Rozszczypała, Kazimierz
Żółtek.
Pan Przewodniczący przeprosił ponieważ nie dopełnił obowiązku odczytania
podjętej uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej
Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu. Wobec
powyższego odczytał treść podjętej uchwały, która stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu.
Ad. 7. Wybór członków Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej:
a) przedstawienie proponowanego składu,
b) głosowanie,
c) podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
O głos poprosiła pani radna Wiesława Słowik prosząc o ponowne odczytanie
zadeklarowanego składu Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Pan Przewodniczący odczytał ponownie zadeklarowany skład ww. komisji,
a mianowicie: Małgorzata Jalowska, Barbara Kasińska, Bożena Kornacka,
Wojciech Majcher, Adam Rozszczypała, Kazimierz Żółtek.
Kontynuując pan Przewodniczący zapytał, kto jest za ustaleniem odczytanego
składu osobowego składu Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
W głosowaniu jawnym skład osobowy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy
społecznej został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu.
Pani mecenas zwróciła uwagę, iż nie została przegłosowana liczba radnych
w komisji, bowiem wcześniejszy wniosek dotyczył nie więcej 9 – osobowych
składów komisji, a obecnie do pracy w komisji oświaty zgłosiło się 6 radnych.
Głos zabrał pan radny Zbigniew Wołcerz, który stwierdził, że pani mecenas nie ma
racji, gdyż uważa, że wniosek dotyczący liczby radnych w komisji został już
przegłosowany.
Pani mecenas odpowiedziała, że obecne głosowanie winno zostać przeprowadzone
nad liczbą radnych w komisji, gdyż tak nakazuje statut (§ 49).
Wobec powyższego pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie liczby
członków Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
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Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie ustalenia liczby członków
ww. komisji pytając, kto jest za ustaleniem liczby 6 członków Komisji oświaty,
sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
W głosowaniu jawnym liczba 6 członków Komisji oświaty, sportu, zdrowia
i pomocy społecznej została przyjęta jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu.
Następnie pan Przewodniczący odczytał treść podjętej uchwały w sprawie
powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji oświaty, sportu, zdrowia
i pomocy społecznej, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad. 8. Wybór członków Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu:
a) przedstawienie proponowanego składu,
b) głosowanie,
c) podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej
Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
O głos poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że
w związku z rezygnacją zarówno swoją jak i radnego Jacka Dwojaka
w składzie komisji budżetu prosi o dopisanie ich osób do składu osobowego
Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
Przewodniczący odczytał zgłoszone kandydatury, a mianowicie: Alicja
Frejlich, Andrzej Gajek, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Tomasz
Staniek, Zbigniew Wołcerz, Wiesława Słowik, Jacek Dwojak, Bogusław
Włodarczyk.
Następnie zapytał, kto jest za 9 – osobowym składem Komisji rolnictwa,
ochrony środowiska, dróg i transportu.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Przewodniczący zapytał kolejno w/w
osoby czy wyrażają zgodę na uczestnictwo w pracach komisji rolnictwa,
ochrony środowiska, dróg i transportu.
W głosowaniu jawnym liczba 9 członków ww. komisji została przyjęta
jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, kto jest za odczytanym wcześniej
składem osobowym Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
W głosowaniu jawnym skład osobowy ww. komisji został przyjęty
jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
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Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu.
Kontynuując pan Przewodniczący odczytał podjętą uchwałę w sprawie
powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji rolnictwa, ochrony
środowiska, dróg i transportu stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.
Pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.9. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
a) przedstawienie zgłoszonych kandydatów na członków komisji.
Pan Przewodniczący odczytał osoby, które zgłosiły się do składu Komisji Rewizyjnej,
a mianowicie: Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Barbara Kasińska,
Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.
Pan Przewodniczący powiedział, że skład ww. komisji powinien być 5- osobowy.
W związku z tym, że zgłosiło się do składu tejże komisji 6 osób, będzie trzeba
przeprowadzić głosowanie nad każdym z kandydatów.
O zabranie głosu poprosiła pani radna Aneta Bławat, która zapytała, ile osób zgłosiło
się do prac w Komisji skarg, wniosków i petycji.
Pan Przewodniczący odpowiedział, że chęć do pracy w ww. komisji zadeklarowało 4
osoby.
Radna Aneta Bławat poprosiła, aby wykreślić jej osobę ze składu Komisji Rewizyjnej
i zapisać ją do składu Komisji skarg, wniosków i petycji.
W związku zaistniałą sytuacją pan Przewodniczący odczytał zadeklarowany skład
radnych do prac w Komisji Rewizyjnej w następujących osobach: Jacek Dwojak,
Alicja Frejlich, Barbara Kasińska, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.
O głos poprosiła pani mecenas, która poinformowała, że wpierw powinien zostać
przegłosowany skład osobowy, a następnie powinny zostać przeprowadzone kolejno
głosowania nad przewodniczącym komisji, wiceprzewodniczącym komisji oraz
sekretarzem.
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że w porządku obrad zaproponowane było
głosowanie nad każdym ze zgłoszonych kandydatów.
O głos poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który potwierdził, iż w zaproszeniach na
sesję widnieje zapis dotyczący głosowania nad każdym ze zgłoszonych kandydatów
i dlatego też prosi o wypowiedź pani mecenas w tejże sprawie.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani mecenas Ewelinie Płatek – Kosior, która
powiedziała, że do składu Komisji Rewizyjnej zgłosiło się 6 osób, czyli liczba
kandydatów była większa. Obecnie liczba jest 5 czyli tyle ile powinien wynosić skład
komisji. Dlatego głosowanie nad całością składu usprawniłoby pracę.
O głos poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która powiedziała, że skoro porządek
obrad został przyjęty to należy się go trzymać.
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O zabranie głosu poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który powiedział, że wobec
zaistniałej sytuacji zgłasza zgłosił wniosek formalny o głosowanie „blokiem” nad
zadeklarowanym składem osobowym.
Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie wniosku zgłoszonego przez radnego
Zbigniewa Wołcerza.
W głosowaniu jawnym zgłoszony wniosek formalny został przyjęty.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 13 głosów, „przeciw” - 1 głos „wstrzymało się” – 2 głosy.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu.
Kontynuując pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad odczytanym uprzednio
składem osobowym Komisji Rewizyjnej.
W głosowaniu jawnym skład osobowy został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 17 do niniejszego
protokołu.
Pan Przewodniczący przeszedł do odczytywania uchwały dotyczącej powołania
Komisji Rewizyjnej.
O głos poprosiła pani mecenas Płatek – Kosior, która powiedziała, że pan
Przewodniczący
powinien
zaproponować
zgłaszanie
kandydatów
na
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza ww. komisji.
Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów.
O głos poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który zgłosił kandydaturę pana
Kazimierza Żółtka na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie powyższej kandydatury.
W głosowaniu jawnym pan Kazimierz Żółtek został wybrany na Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 13 głosów, „przeciw” - 2 głosy „wstrzymało się” – 1 głos.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 18 do niniejszego
protokołu.
Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Głos zabrał pan Jacek Dwojak, który zgłosił kandydaturę pani Barbary Kasińskiej.
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Pan Przewodniczący zapytał, czy radna wyraża zgodę na kandydowanie.
Pani radna Barbara Kasińska wyraziła zgodę.
Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie zgłoszonej kandydatury.
W głosowaniu jawnym pani Barbara Kasińska została wybrana jednogłośnie na
Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 19 do niniejszego
protokołu.
Następnie pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza
Komisji Rewizyjnej.
Głos zabrał pan Starosta Tomasz Staniek, który zgłosił kandydaturę pana Macieja
Wolańskiego. Dodał, iż ma zapytanie, czy funkcję sekretarza można łączyć
z przewodnictwem w innej komisji.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani mecenas Płatek – Kosior, która powiedziała,
że nie można być przewodniczącym dwóch komisji, co wynika wprost z §49 ust. 5
Statutu Powiatu Opatowskiego.
Pan Starosta wycofał kandydaturę pana radnego Wolańskiego.
Pan Przewodniczący poprosił ponownie o zgłaszanie kandydatur na sekretarza
Komisji Rewizyjnej.
Pan Starosta Tomasz Staniek zgłosił kandydaturę pana Jacka Dwojaka.
Pan Przewodniczący zapytał, czy radny wyraża zgodę.
Radny Jacek Dwojak nie wyraził zgody.
Pan Starosta powiedział, że ma pytanie do pani mecenas, czy na pewno sekretarz
Komisji Rewizyjnej nie może być przewodniczącym komisji stałej.
Pani mecenas odpowiedziała, że może, a w poprzedniej wypowiedzi zaznaczyła, że
nie można przewodniczyć dwóm komisjom.
Wobec powyższego pan Starosta ponowił kandydaturę pana Macieja Wolańskiego.
Pan radny Wolański wyraził zgodę.
O głos poprosił pan radny Kazimierz Żółtek, który poprosił o przypomnienie nad
czym obecnie radni będą głosować.
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Pan Przewodniczący oznajmił, że odbędzie się głosowanie nad wyborem sekretarza
Komisji Rewizyjnej.
Pan Przewodniczący zarządził głosownie w powyższej sprawie.
W głosowaniu jawnym pan Maciej Wolański został wybrany jednogłośnie na
sekretarza Komisji Rewizyjnej.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 20 do niniejszego
protokołu.
Następnie pan Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej, która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad. 10. Wybór członków Komisji skarg, wniosków i petycji.
a) przedstawienie zgłoszonych kandydatów na członków komisji,
b) przeprowadzenie głosowania nad każdym ze zgłoszonych kandydatów,
c) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
Pan Przewodniczący powiedział, że pierwotnie zadeklarowała chęć udziału w pracach tej
komisji 4 osoby. Obecnie do składu zgłosiła się pani radna Aneta Bławat. Następnie pan
Przewodniczący odczytał zadeklarowane kandydatury do składu Komisji skarg, wniosków
i petycji, a mianowicie: Agnieszka Łuba – Mendyk, Wojciech Majcher, Maciej Wolański,
Bogusław Włodarczyk i Aneta Bławat.
Pani mecenas przypomniała, że wpierw powinno się odbyć głosowanie nad 5 – osobowym
składem.
Pan Przewodniczący zaproponował głosowanie nad 5 – osobowym składem ww. komisji.
W głosowaniu jawnym ustalono 5 – osobowy skład Komisji skarg, wniosków i petycji.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 1 głos „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Kontynuując pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie składu osobowego Komisji
skarg, wniosków i petycji.
Skład osobowy: Agnieszka Łuba – Mendyk, Wojciech Majcher, Maciej Wolański,
Bogusław Włodarczyk i Aneta Bławat.
W głosowaniu jawnym ustalono 5 – uchwalono jednogłośnie ww. skład Komisji skarg,
wniosków i petycji.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia
składu osobowego Komisji, skarg, wniosków i petycji, która stanowi załącznik nr 24 do
niniejszego protokołu.
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Pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad. 11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2018 – 2034.
Pan Przewodniczący powiedział, że materiały zostały dostarczone, a następnie
zarządził głosowanie. Głosowanie zostało rozpoczęte.
Z sali odezwały się głosy, iż treść uchwały nie została odczytania.
Pan Starosta poprosił pana Przewodniczącego o odczytanie treści uchwały, gdyż
zawsze była odczytywana.
O głos poprosiła pani mecenas, która poinformowała, że powinien zostać zgłoszony
wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o reasumpcję głosowania.
Pan Przewodniczący powiedział, że został dopełniony obowiązek formalny tj. nie
odczytał treści, nie mniej jednak wszyscy radni otrzymali treść projektu uchwały.
Pani mecenas oznajmiła, że projekt uchwały powinien zostać odczytany.
Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie wniosku o reasumpcję głosowania.
W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 25 do niniejszego
protokołu.
Wywiązała się dyskusja w temacie reasumpcji głosowania, w wyniku której pan
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2018 –
2034.
Następnie pan Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr II.57.2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 27 do niniejszego
protokołu.
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 rok.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 rok, a następnie zapytał, czy są
uwagi lub pytania.
Wobec ich braku pan Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany projekt
uchwały.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr II.58.2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 29 do niniejszego
protokołu.
a) nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu
uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku.
Głos zabrał pan Starosta, który poprosił o odczytanie treści projektu uchwały.
Pan Przewodniczący odczytał przedłożoną treść projektu uchwały w sprawie nadania
Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku.
Wobec braku uwag poprosił o przegłosowanie odczytanej treści.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr II.59.2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 31 do niniejszego
protokołu.
b) 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 lub uwagi do przedłożonego projektu
uchwały.
Nikt nie zgłosił uwag.
Następnie pan Przewodniczący odczytał treść 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.
Kontynuując poprosił o przegłosowanie odczytanego projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr II.60.2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 33 do niniejszego
protokołu.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Staroście Opatowskiemu Tomaszowi
Stańkowi, który poinformował, że lodowisko, o które pytał radny Bogusław
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Włodarczyk jest już złożone, a jego otwarcie nastąpi w dniu 9 grudnia br. o godzinie
15:00. Pan Starosta wymienił niektóre atrakcje z zaplanowanego programu, a także
zaprosił wszystkich mieszkańców całego powiatu, a także radnych do udziału
w uroczystym otwarciu lodowiska. Pan Starosta poinformował również o co
poniedziałkowych naradach kierowników poszczególnych wydziałów starostwa, jak
również o cyklicznych spotkaniach ze wszystkimi kierownikami podległych
jednostek, które służą zarówno dobrej współpracy, mobilizacji do pracy
jak i prawidłowemu przepływowi informacji. Oznajmił również, że będą się również
odbywać spotkania społecznej grupy wsparcia strategicznego, która zostanie dopiero
powołana. Dodał, że będzie to grupa doradzająca zarządowi powiatu, ponieważ są
głosy ze społeczeństwa, iż chcą uczestniczyć w sprawowaniu władzy i poddawaniu
różnych pomysłów.
Pan Przewodniczący zapytał, czy odpowiedź pana Starosty jest satysfakcjonująca.
Pan radny Włodarczyk potwierdził, że tak.
Wobec powyższego Przewodniczący poinformował o przejściu do ostatniego punktu
obrad.
Ad.13. Zakończenie obrad II Sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek wypowiedział formułę – „zamykam obrady
sesji Rady Powiatu w Opatowie”.
Na tym sesję zakończono.
Protokołowała:
mgr Justyna Zdyb

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Wacław Rodek
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