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Protokół Nr III.2018
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 27 grudnia 2018 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 1200 a zakończone o godzinie 1255.
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 Wacław Rodek. Nieobecność usprawiedliwiona przez
Przewodniczącą prowadzącą obrady.
Obradom przewodniczyła pani Bożena Kornacka – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
w Opatowie.
Obrady zostały rozpoczęte w 15 – osobowym składzie radnych. Brak pani radnej Barbary
Kasińskiej.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 rok,
b) utworzenia Dziennego Domu „Senior +”,
c) nadania Statutu Dziennemu Domowi „Senior +” w Stodołach Koloniach,
d) przystąpienia Powiatu Opatowskiego w 2019 roku do „Programu wyrównywania różnic
między regionami III” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi
i jego parkowanie na parkingu strzeżonym,
f) delegowania radnych Rady Powiatu w Opatowie do Komisji bezpieczeństwa
i porządku,
g) desygnowania delegata Powiatu Opatowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku
Powiatów Polskich,
h) sfinansowania dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego świadczeń gwarantowanych
z rodzaju rehabilitacja lecznicza w pierwszym półroczu 2019 roku,
i) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2019 –
2027,
j) uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie obrad III sesji Rady Powiatu.
Ad.1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka wypowiedziała formułę „otwieram obrady
sesji rady powiatu”.
Protokół Nr III.2018 z sesji Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji odbytej w dniu 27 grudnia 2018 r.

1

OR - II.0002.3.2018

Następnie poprosiła o zalogowanie się poprzez terminale do systemu do głosowania
elektronicznego.
Obecni radni w liczbie 15 zalogowali się do systemu. Wobec powyższego pani
Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że obrady są prawomocne.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka zaproponowała przyjęcie protokołu bez
odczytywania wzorem poprzednich sesji. Poinformowała, 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 15 radnych.
„Za” –15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie pani Wiceprzewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.
W tym momencie na salę obrad weszła pani radna Barbara Kasińska. Od tej chwili obrady
toczyły się w obecności 16 – osobowego składu rady powiatu.
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała proponowany porządek obrad,
a następnie zapytała, czy są inne propozycje.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego zapytała, kto jest za przyjęciem odczytanego porządku
obrad.
Następnie pani Wiceprzewodnicząca poprosiła 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.
Pani Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie,
a następnie poinformowała o przejściu do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.4. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
Pani Wiceprzewodnicząca udzieliła głosu panu Staroście Opatowskiemu Tomaszowi
Stańkowi, który przedstawił okresową informację o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami
stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Następnie pani Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do pana Starosty w bieżącym
punkcie obrad.
Wobec ich braku przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.
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Ad.5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pani Wiceprzewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie
obrad.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad. 6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka poinformowała, że podczas posiedzeń
komisji stałych Rady Powiatu w Opatowie wszystkie komisje zaopiniowały
pozytywnie uchwały będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Oznajmiła, że także
projekty uchwał dotyczące wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2027 oraz
projekt budżetu powiatu na rok 2019 otrzymały pozytywne opinie od wszystkich
członków poszczególnych komisji stałych, którzy nie wnieśli żadnych zmian.
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 rok.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 rok,
a następnie zapytała, czy są uwagi lub pytania.
Wobec ich braku pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie odczytany
projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr III.61.2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 6 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 7 do niniejszego
protokołu.
b) utworzenia Dziennego Domu „Senior +”.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka poprosiła pana Wiceprzewodniczącego
Adama Rozszczypałę o przedstawienie ww. projektu uchwały.
Pan Wiceprzewodniczący Adam Rozszczypała odczytał projekt uchwały w sprawie
utworzenia Dziennego Domu „Senior +”.
Pani Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania lub uwagi do odczytanego projektu
uchwały.
O zabranie głosu poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który podziękował
w imieniu poprzedniego Zarządu Powiatu za kontynuowanie działań jednocześnie
oznajmiając, iż wyraża nadzieję, że wszystkie podjęte wcześniej zamierzenia będą
dalej dobrze służyć powiatowi.
Pani Wiceprzewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos.
Wobec braku dalszych głosów poddała pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr III.62.2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 8 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 9 do niniejszego
protokołu.
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c) nadania Statutu Dziennemu Domowi „Senior +” w Stodołach Koloniach.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt uchwały w sprawie
nadania Statutu Dziennemu Domowi „Senior+” w Stodołach Koloniach, a następnie
zapytała, czy są pytania.
Wobec ich braku pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie odczytany
projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr III.63.2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 10 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 11 do niniejszego
protokołu.
d) przystąpienia Powiatu Opatowskiego w 2019 roku do „Programu wyrównywania
różnic między regionami III” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka poprosiła pana Wiceprzewodniczącego
Adama Rozszczypałę o przedstawienie ww. projektu uchwały.
Pan Wiceprzewodniczący Adam Rozszczypała odczytał projekt uchwały w sprawie
przystąpienia Powiatu Opatowskiego w 2019 roku do „Programu wyrównywania
różnic między regionami III” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Następnie pani Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania lub uwagi do
odczytanego projektu uchwały.
Wobec ich braku poddała pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr III.64.2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 12 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 13 do niniejszego
protokołu.
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi
i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi
i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, a następnie zapytała, czy są uwagi.
Wobec ich braku pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie odczytany
projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr III.65.2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.
f)

delegowania radnych Rady Powiatu w Opatowie do Komisji bezpieczeństwa
i porządku.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka poprosiła pana Wiceprzewodniczącego
Adama Rozszczypałę o przedstawienie ww. projektu uchwały.
Pan Wiceprzewodniczący Adam Rozszczypała odczytał projekt uchwały w sprawie
delegowania radnych Rady Powiatu w Opatowie do Komisji bezpieczeństwa
i porządku (w osobach pana Kazimierza Żółtka oraz pana Wojciecha Majchra).
Następnie pani Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania lub uwagi do
odczytanego projektu uchwały.
Wobec ich braku poddała pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr III.66.2018 została podjęta i stanowi załącznik nr
16 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 1 głos.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 17 do niniejszego
protokołu.

g) desygnowania delegata Powiatu Opatowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku
Powiatów Polskich.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt uchwały w sprawie
desygnowania delegata Powiatu Opatowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku
Powiatów Polskich, a następnie zapytała, czy są pytania lub uwagi.
Wobec ich braku pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie odczytany
projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr III.67.2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 18 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 19 do niniejszego
protokołu.
h) sfinansowania dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego świadczeń gwarantowanych
z rodzaju rehabilitacja lecznicza w pierwszym półroczu 2019 roku.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka poprosiła pana Wiceprzewodniczącego
Adama Rozszczypałę o przedstawienie ww. projektu uchwały.
Pan Wiceprzewodniczący Adam Rozszczypała odczytał projekt uchwały w sprawie
sfinansowania dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego świadczeń gwarantowanych
z rodzaju rehabilitacja lecznicza w pierwszym półroczu 2019 roku.
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Następnie pani Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania lub uwagi do
odczytanego projektu uchwały.
Wobec ich braku poddała pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr III.68.2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 20 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 21 do niniejszego
protokołu.
i)

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2019 –
2027.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka poprosiła o zabranie głosu przez panią
Zofię Rusak – Skarbnika Powiatu, aby przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2019 –2027.
Głos zabrała pani Skarbnik, która oznajmiła, iż VI Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach po zbadaniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2019 – 2027 postanowił
zaopiniować pozytywnie przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2019 –
2027.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Następnie pani Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2019 – 2027, po
czym zapytała, czy są pytania lub uwagi do odczytanego projektu uchwały.
Wobec ich braku poddała pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr III.69.2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 23 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 24 do niniejszego
protokołu.

j)

uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka poprosiła o zabranie głosu przez panią
Zofię Rusak – Skarbnika Powiatu, aby przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie oraz opinii o projekcie budżetu
powiatu na rok 2019.
Głos zabrała pani Skarbnik, która oznajmiła, iż VI Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach po rozpoznaniu projektu budżetu Powiatu Opatowskiego
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na 2019 r. postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Powiatu
Opatowskiego na 2019 r.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Następnie pani Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok, po czym zapytała czy są pytania lub
uwagi do odczytanego projektu uchwały.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który powiedział, że
przestawiony budżet jest budżetem realnym i nie odbiega od tegorocznego, który był
mocno inwestycyjny. Wiele zadań zostało rozpoczętych w roku 2018, niektóre z nich
mają opóźnienia i będą one kontynuowane w roku 2019. Dodał, że będą również
podtrzymane wszystkie zadania ze sfery społecznej, gdyż jest taka potrzeba i są chętni.
Nadmienił także, że dokonany został również przegląd placówek opiekuńczo –
wychowawczych, gdzie będziemy chcieli uruchomić nowe zajęcia dla podopiecznych
w celu ich rozwoju osobistego, rozwijania ich zainteresowań i pasji. Pan Starosta
oznajmił, że najważniejszym zadaniem w roku 2019 będzie unormowanie sytuacji
związanej ze szpitalem. To wyzwanie dla tej kadencji, którego się nie boimy. Jesteśmy
już umówieni na spotkanie (w dniu 7 stycznia 2019 r.) z przedstawicielami spółki
Centrum Dializa. Będziemy prowadzić rozmowy w sprawie szpitala, gdyż musimy go
podnieść, ratować i odbudować struktury pracownicze. Kluczową kwestią będzie, czy
jeszcze w tym roku spółka Top Medicus przejmie szpital, nie mniej jednak o tym
będziemy mogli coś powiedzieć za około miesiąc. Pan Starosta nadmienił również, że
kończy się remont hali sportowej i warsztatów przy Zespole Szkół nr 1 w Opatowie,
gdzie są pewne niedociągnięcia i poczynione zostały starania w celu doprowadzenia
budowy do końca. Ponadto należy również poprawić pewne ubytki powstałe na placu
rekreacji (np. pękł murek). Kończąc wypowiedź poprosił radnych o przyjęcie budżetu
w przedstawionym kształcie.
O głos poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, iż cieszy się, że
pan Starosta powiedział o kontynuowaniu rozpoczętych zadań m.in. w szeroko
rozwiniętej sferze społecznej. Cieszy go również fakt, że po analizie funkcjonowania
placówek opiekuńczo – wychowawczych w przedmiotowym projekcie budżetu
znalazły się na wszystko pieniądze. Sprawy związane z wydłużaniem się inwestycji są
związane być może z tym, że firmy mogły się nie wyrobić w zaplanowanym czasie
robót. Dodał, iż ma nadzieję, że niezależnie od tego kto rządził, czy będzie rządzić
poczynione inwestycje będą służyć społeczeństwu i ustabilizują pozycję samorządu
nie tylko miasta i gminy Opatów, ale również całego powiatu. Pan radny Włodarczyk
oznajmił również, że cieszy się z chęci kontynuowania rehabilitacji dla mieszkańców
powiatu, ponieważ jest to bardzo potrzebne i jesteśmy jednym powiatem
w województwie, który finansuje to zadanie z własnych środków. Kończąc swoją
wypowiedź ponownie podziękował wszystkim radnym mówiąc, że będzie także
głosować za przyjęciem przedstawionego budżetu.
Wobec braku dalszych głosów pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie
odczytany projekt uchwały.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr III.70.2018 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.
Następnie pani Wiceprzewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W związku z brakiem zgłoszeń interpelacji, wniosków radnych pani
Wiceprzewodnicząca powiedziała, że ww. punkt obrad uznaje za zrealizowany.
Poprosiła radnych o zgłaszanie propozycji do planów pracy zarówno rady powiatu, jak
i poszczególnych komisji stałych. Korzystając z okazji pani Wiceprzewodnicząca
złożyła także życzenia noworoczne wszystkim radnym, pracownikom starostwa,
a także wszystkim mieszkańcom powiatu i członkom ich rodzin. Następnie poprosiła
radnych, aby pozostali kilka minut po zakończeniu sesji, gdyż pan
Wiceprzewodniczący Adam Rozszczypała ma do przekazania informacje dotyczące
obwodnicy Opatowa. Kontynuując pani Wiceprzewodnicząca przeszła do realizacji
ostatniego punktu obrad.
Ad.8. Zakończenie obrad III Sesji Rady Powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka wypowiedziała formułę – „zamykam
obrady sesji Rady Powiatu w Opatowie”.
Na tym sesję zakończono.
Protokołowała:
mgr Justyna Zdyb

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
/-/ Bożena Kornacka
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