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Protokół Nr IV.2018
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 23 stycznia 2019 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 1520 ze względu na wystąpienie
przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu w sprawie przekazania
informacji dotyczącej Wojsk Obrony Terytorialnej, a zakończone o godzinie 1625. Radni
uczcili również minutą ciszy zmarłego samorządowca Prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza.
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.
Obradom przewodniczył pan Wacław Rodek – Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie,
który na wstępie powitał wszystkich radnych, pracowników, jak również osoby zaproszone.
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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2019 – 2027,
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok,
c) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.,
d) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2019 r.,
e) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego,
f) zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Stodołach Koloniach i w Klubie „Senior +” w Ożarowie.
7. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Rady Powiatu z realizacji planu pracy za 2018
rok.
8. Przyjęcie sprawozdania Starosty Opatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2018.
9. Przyjęcie sprawozdań z realizacji planów prac Komisji Rady Powiatu w Opatowie za rok
2018:
a) Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu,
b) Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej,
c) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu,
d) Komisji Rewizyjnej.
10. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za 2018 r.
11. Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady Powiatu w Opatowie na 2019 r.:
a) Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu,
b) Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej,
c) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu,
d) Komisji Rewizyjnej.
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12. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez powiat za rok ubiegły.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Zakończenie obrad IV sesji Rady Powiatu.
Ad.1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek wypowiedział formułę „otwieram obrady sesji rady
powiatu”.
Następnie poprosił o zalogowanie się poprzez terminale do systemu do głosowania
elektronicznego.
Obecni radni w liczbie 17 zalogowali się do systemu. Pani Przewodniczący stwierdził, że
obrady są prawomocne.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek 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 17 radnych.
„Za” –17 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 realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, a następnie zapytał, czy są
uwagi.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem odczytanego porządku
obrad.
Kontynuując pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie odczytanego porządku obrad.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” –17 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 obrad 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 powiedział, że zanim udzieli okresowej informacji o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy
sesjami wpierw ze względu na obecność na sali obrad Pana Kazimierza Kotowskiego - Posła
na Sejm RP prosi o udzielenie głosu zaproszonemu gościowi.
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Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Posłowi Kazimierzowi Kotowskiemu, który
podziękował panu Przewodniczącemu i panu staroście za zaproszenie na obrady. Oznajmił, iż
jest to dla jego osoby ważne miejsce i cieszy się, że może uczestniczyć w sesji i być
wprowadzony w sprawy samorządu powiatowego, które w obecnej kadencji będą
realizowane. Pan Kazimierz Kotowski pogratulował radnym otrzymania akceptacji
społeczności lokalnej tj. uzyskanych mandatów radnych, które upoważniają do pracy w radzie
powiatu. Powiedział, że jest to bardzo ważny moment, docenienie pracy i wakat zaufania od
mieszkańców powiatu na najbliższy okres. To wypełnianie misji nowego samorządu
powiatowego jest pewien, że cała rada będzie wspólnie i zgodnie wypełniać swoje obowiązki,
a podejmowane decyzje znajdą uznanie na szczebli wojewódzkim i krajowym, gdyż beż
akceptacji trudno jest funkcjonować. Jest przekonany, że dane będzie zrobić to co
możliwe, realne od strony finansowej, aby powiat był widziany, dobrze oceniany, dobrze się
rozwijał, by były pozyskiwane środki unijne. Dodał, że jako samorządowcy na pewno będą
mieli jeszcze okazje niejednokrotnie ze sobą rozmawiać, bowiem tak jak człowiek ma swoją
wizję, tak każdy kto jest prawdziwym samorządowcem, mieszkańcem utożsamia się z Ziemią
Opatowską i będzie czynił wszystko co możliwe, by powiat się doskonalił dla następnych
pokoleń. Nadmienił, iż z wieloma osobami obecnymi dziś na Sali obrad rozpoczynał w latach
90 – tych odtworzenie po 23 latach powiatu jako jednostki organizacyjnej, gdzie wówczas
trzeba było udowodnić, że nie będzie to powiat słabych, ponieważ nie jest tak duży
obszarowo, jak ten w 1975 r. Kończąc wypowiedź pan Poseł Kazimierz Kotowski życzył
wszystkim radnym wypełniania swoich ról w zdrowiu, szczęściu i konsensusie jednocześnie
deklarując swoją wolę współpracy.
Pan Przewodniczący podziękował za wypowiedź panu Posłowi Kazimierzowi Kotowskiemu.
Głos zabrał pan Starosta Tomasz Staniek, który powiedział, że w ostatnim czasie wraz
z Przewodniczącym Rady Powiatu decyzję o tym, że na sesje Rady Powiatu będą zapraszani
wszyscy parlamentarzyści Ziemi Świętokrzyskiej. Przypominał również, że obrady są otwarte
dla wszystkich mieszkańców i są one transmitowane przy pomocy Internetu i chcemy, by jak
najwięcej osób włączało się w tworzenie naszej małej ojczyzny. To my kształtujemy naszą
rzeczywistość, dlatego miło jest bardzo gościć w dniu dzisiejszym doświadczonego posła
i polityka, nadto sądzi, że będziemy korzystać z jego wiedzy, tym bardziej, że jest wiele
planów do zrealizowania, gdzie będą potrzebne środki finansowe m.in. z Urzędu
Marszałkowskiego oraz unijne, jak również inicjatywy, w których będzie potrzebne
doświadczenie i wsparcie. Następnie pan Starosta przedstawił okresową informację o pracy
Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do pana Starosty w bieżącym punkcie obrad.
O zabranie głosu poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który odniósł się do złożonej
uprzednio informacji, a mianowicie, że Zarząd Powiatu podjął decyzje o ogłoszeniu konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Opatowie. Zapytał, jakie nadzwyczajne
okoliczności zaistniały w tym temacie. Zaznaczył, iż dotychczas wszyscy pamiętają, że
funkcję tę pełniła pani Barbara Kasińska do czasu objęcia mandatu radnej. Następnie objęła ją
pani, która była jej zastępcą. Powołanie było najprawdopodobniej do końca roku szkolnego.
Dodał, że pytał kolegów radnych, członków Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy
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społecznej czy wiedzą coś w tym temacie. Stwierdzili, że nie dlatego też prosi o udzielenie
odpowiedzi. Pan radny Bogusław Włodarczyk poprosił również o udzielenie informacji nt.
ilości wniosków złożonych w temacie remontu dróg powiatowych, gdyż niewiele ich zostało
i większość z nich jest już wyremontowana.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma jeszcze pytania w bieżącym punkcie obrad.
O zabranie głosu poprosiła również pani radna Agnieszka Łuba – Mendyk, która powiedziała,
że pan Starosta wspomniał o spotkaniu w budynku starostwa ze Świętokrzyskim Kuratorem
Oświaty z przedstawicielami samorządów i dyrektorami. Zapytała, czy na w/w spotkaniu był
obecny przedstawiciel z gminy Wojciechowice.
Pan Przewodniczący zapytał, czy pan Starosta udzieli odpowiedzi na zadane pytania.
Pan Starosta odpowiedział, że odpowiedzi na interpelacji radnych są realizowane w jednym
z ostatnich punktów obrad.
Głos zabrał pan radny Bogusław Włodarczyk, który zwrócił uwagę, że pytania były zadawane
w ranach punktu dotyczącego przedstawionej okresowej informacji o pracy zarządu pomiędzy
sesjami.
Pan Przewodniczący potwierdził, że w chwili obecnej realizowany jest punkt dot. okresowej
informacji o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
Wobec powyższego głos zabrał pan Starosta Tomasz Staniek, który odpowiedział, że pani
dyrektor została powołana na pełniącą obowiązki dyrektora i był to czas na ogłoszenie
konkursu. Stwierdził, że celowym będzie dla tej placówki oświatowej wyłonienie dyrektora,
który pokieruje pracami w kolejnych latach. Ponieważ są to prace planistyczne na lata 2019 –
2020, planowanie siatki godzin, programy, podejmowane działania dotyczące wyboru profilu
kształcenia w szkole Zarząd Powiatu uważa, że należy zadbać o nasze liceum, zapewnić
stabilność edukacji i dlatego celowym było ogłoszenie konkursu na dyrektora tej szkoły. Pan
Starosta zaznaczył, że nie zaistniały żadne nadzwyczajne okoliczności, jedynie okoliczności
dobrego prowadzenia systemu edukacji w naszym powiecie. Ponadto pan Starosta nadmienił,
że sam był uczniem tej szkoły, zna dobrze panią Najmanowicz i nie została ona odwołana ze
stanowiska. Odnosząc się do drugiego zapytania pana radnego Bogusława Włodarczyka pan
Starosta Tomasz Staniek odpowiedział, że na razie nie zostały zgłoszone drogi do remontu,
a jedynie zostało wystosowane do wszystkich gmin pismo/zapytanie, aby wypowiedziały się,
które drogi chcieliby remontować. Dodał, że zapytanie dotyczyło nie tylko dróg, ale
i chodników. Pan Starosta wspomniał także o programie likwidacji miejsc niebezpiecznych.
Poinformował, że na chwilę obecną wpłynęło tylko kilka odpowiedzi. Pan Starosta
powiedział, że jeśli radni mają jakieś propozycje dotyczące gmin, z których pochodzą to prosi
o ich zgłaszanie. Nadmienił, że wybory inwestycji będą dokonywane wspólnie i z pewnością
uda się coś zrealizować w każdej z gmin. Następnie pan Starosta odniósł się do zapytania pani
radnej Agnieszki Łuba – Mendyk mówiąc, że organizatorem spotkania w budynku starostwa
był Świętokrzyski Kurator Oświaty i to on wystosowywał zaproszenia na spotkanie. Pan
Starosta poprosił o wypowiedź w tym temacie obecnego na sali obrad pana Marka Gołasę Protokół Nr IV.2019 z sesji Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji odbytej w dniu 23 stycznia 2019 r.
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kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, który powiedział, że
na pewno na spotkaniu byli obecni dyrektorzy szkół z terenu gminy Wojciechowice,
natomiast jeśli chodzi o przedstawiciela gminy Wojciechowice to raczej nie było. Pan
kierownik potwierdził słuszność wypowiedzi pana Starosty mówiąc, iż zaproszenia na to
spotkanie wystosowywał Świętokrzyski Kurator Oświaty, a Starosta udostępniał jedynie
obiekt.
Następnie o zabranie głosu poprosiła pani radna Barbara Kasińska, która powiedziała, że
środowisko nauczycielskie, a także wielu uczniów i rodziców znają obecną panią dyrektor
jako osobę bardzo kompetentną i pracowitą. Planowanie prac na rok kolejny odbywa się
również w miesiącu sierpniu i osobiście jest trochę zatrwożona egzaminem dojrzałości.
Dodała, że wile osób zaniepokoiło się po usłyszeniu wiadomości o ogłoszeniu konkursu na
stanowisko dyrektora szkoły.
W odpowiedzi na powyższe pan Starosta stwierdził, że nie ma obaw, iż ogłoszenie konkursu
na dyrektora będzie miało wpływ na maturę. Nadto podał przykład, że były pogłoski, że jak
przyjdzie nowy starosta to zwolni pół urzędu, co jak widać wcale się nie wydarzyło. Poprosił,
by nie mieszać spraw samorządowych, czy politycznych ze sprawami szkoły. Pan Starosta
powiedział, że uważa za zasadne powołanie dyrektora szkoły, nadto zarówno pani
Najmanowicz, jak i inne osoby mogą przystąpić do ogłoszonego konkursu.
Pan Przewodniczący uznał wyjaśnienia pana Starosty za wystarczające, po czym
poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.
Ad.5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie obrad.
Nikt nie zabrał głosu, wobec uznał punkt za zrealizowany, po czym przeszedł do realizacji
dalszej części obrad.
Ad. 6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2019 – 2027.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2019 – 2027, a następnie poddał pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr IV.1.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
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b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 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 IV.2.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.
c) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
Pan Wiceprzewodniczący Adam Rozszczypała odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r., a następnie poddał pod
głosowanie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr IV.3.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu.
d) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2019 r.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2019 r., a następnie poddał pod
głosowanie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr IV.4.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 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 nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego, a następnie
zapytała czy są pytania lub uwagi do odczytanej treści.
Wobec ich braku pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie odczytany
projekt uchwały.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr IV.5.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.
f)

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Stodołach Koloniach i w Klubie „Senior +” w Ożarowie.
Pan Wiceprzewodniczący Adam Rozszczypała odczytał projekt uchwały w sprawie
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Stodołach Koloniach i w Klubie „Senior +” w Ożarowie, a następnie zapytał czy są pytania.
Wobec ich braku pan Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr IV.6.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 17 do niniejszego
protokołu.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.

Ad.7.Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Rady Powiatu z realizacji planu pracy za
2018 rok.
Pan Przewodniczący powiedział, że wszyscy otrzymali sprawozdanie z realizacji
planu pracy za 2018 r., który został zrealizowany w całości. Następnie zapytał, kto jest
za przyjęciem przedłożonego sprawozdania.
W głosowaniu jawnym sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z realizacji
planu pracy za 2018 rok zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do
niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 19 do niniejszego
protokołu.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad. 8.Przyjęcie sprawozdania Starosty Opatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2018.
Pan Przewodniczący powiedział, że wszyscy otrzymali sprawozdanie również
sprawozdanie Starosty Opatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2018, po czym zapytał, czy są uwagi.
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Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Przewodniczący zapytał, kto jest za
przyjęciem w/w sprawozdania.
W głosowaniu jawnym sprawozdanie Starosty Opatowskiego z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018 zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu 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.
Kontynuując pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad. 9.Przyjęcie sprawozdań z realizacji planów prac Komisji Rady Powiatu w Opatowie za
rok 2018:
a) Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedłożonego sprawozdania
z realizacji planu pracy Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego
i promocji powiatu.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem w/w
sprawozdania.
W głosowaniu jawnym sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji budżetu,
finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu zostało przyjęte jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 23 do niniejszego
protokołu.
b) Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedłożonego sprawozdania
z realizacji planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem w/w
sprawozdania.
W głosowaniu jawnym sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji oświaty,
sportu, zdrowia i pomocy społecznej zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 25 do niniejszego
protokołu.
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c) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedłożonego sprawozdania
z realizacji planu pracy Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem w/w
sprawozdania.
W głosowaniu jawnym sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji rolnictwa,
ochrony środowiska, dróg i transportu zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 27 do niniejszego
protokołu.
d) Komisji Rewizyjnej.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedłożonego sprawozdania
z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem w/w
sprawozdania.
W głosowaniu jawnym sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej
zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 29 do niniejszego
protokołu.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.10.Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za 2018 r.
Pan Przewodniczący powiedział, że wszyscy otrzymali sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za 2018 r., po czym zapytał, kto jest za
przyjęciem przedłożonego sprawozdania.
W głosowaniu jawnym sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli
za 2018 r. zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do niniejszego
protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 31 do niniejszego
protokołu.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu obrad.
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Ad.11.Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady Powiatu w Opatowie na 2019r.:
a) Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
Pan Przewodniczący oznajmił, że wszyscy radni otrzymali plany pracy
poszczególnych Komisji Rady Powiatu w Opatowie na 2019 r., po czym zapytał,
czy są uwagi do przedłożonego planu pacy Komisji budżetu, finansów, rozwoju
gospodarczego i promocji powiatu.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem planu pracy
Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu na rok
2019.
W głosowaniu jawnym plan pracy w/w komisji został przyjęty jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 33 do niniejszego
protokołu.
b) Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedłożonego planu pracy Komisji
oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem planu pracy
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej na rok 2019.
W głosowaniu plan pracy w/w komisji został przyjęty jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 35 do niniejszego
protokołu.
c) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedłożonego planu pracy Komisji
rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem planu pracy
Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu na rok 2019.
W głosowaniu plan pracy w/w komisji został przyjęty jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 37 do niniejszego
protokołu.
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d) Komisji Rewizyjnej.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedłożonego planu pracy Komisji
Rewizyjnej.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem planu pracy
Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
W głosowaniu plan pracy w/w komisji został przyjęty jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 39 do niniejszego
protokołu.
Ad.12.Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez powiat za rok ubiegły.
Pan Przewodniczący powiedział, że wszyscy otrzymali w/w sprawozdanie. Następnie
zapytał, czy ktoś ma uwagi do przedłożonego sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
i placówkach prowadzonych przez powiat za rok 2018.
Nikt nie zgłosił uwag.
Pan kierownik Marek Gołasa poprosił o zabranie głosu.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu kierownikowi, który powiedział, że chciałby
przeprosić za błąd w pierwotnej wersji przedłożonego sprawozdania. Wyjaśnił, iż
informacja dotycząca kwot była prawidłowa, różnica jedynie była w stopniach awansu
zawodowego. Poinformował również, że wszyscy radni w drugim etapie otrzymali
poprawioną wersję sprawozdania.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący uznał w/w punkt obrad za zrealizowany.
Ad. 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W związku z brakiem zgłoszeń interpelacji, wniosków radnych pan Przewodniczący
powiedział, że w/w punkt obrad uznaje za zrealizowany, jak również porządek został
wyczerpany.
W tym momencie o zabranie głosu poprosił obecny na sali obrad pan Stanisław
Podlodowski – asystent pana Posła Andrzeja Kryja.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Stanisławowi Podlodowskiemu, który
zwrócił się z zapytaniem do pana starosty, a mianowicie powiedział, że pani dyrektor
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Top Medicus ma zarzuty prokuratorskie, a do tej pory nie została odwołana ze
stanowiska, tym bardziej, że sytuacja finansowa spółki nie jest zbyt ciekawa. Dodał,
że jak starostą był pan Kotowski to kiedyś w szpitalu pracowało ponad 300 osób,
a teraz pracuje 50 osób i wydaje mu się, że ani zarząd, ani rada od tego zagadnienia
nie ucieknie i w najbliższym czasie musi się temu problemowi dokładnie przyjrzeć.
W odpowiedzi na powyższe głos zabrał pan Starosta, który powiedział, że
przedmówca już poniekąd sam sobie odpowiedział na pytanie, nie mniej jednak
potwierdza, że Rada Powiatu i Zarząd Powiatu musi się temu przyjrzeć i na pewno się
to uczyni.
Pan Przewodniczący przeszedł do realizacji ostatniego punktu obrad.
Ad.14. Zakończenie obrad IV 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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