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Protokół Nr VI.2018
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 20 marca 2019 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 1300, a zakończone o godzinie 1537.
W sesji wzięło udział 15 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 przewodniczyła pani Bożena Kornacka – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
w Opatowie, która na wstępie powitała wszystkich zaproszonych gości, radnych, jak również
pracowników.
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 na lata 2019
– 2027,
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok,
c) rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie o stanie
bezpieczeństwa i porządku za 2018 rok,
d) rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach
pożarowych powiatu opatowskiego za 2018 rok,
e) rozpatrzenia informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o stanie
sanitarnym powiatu opatowskiego za 2018 rok,
f) o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej
w Zochcinku,
g) podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku na realizację zadań,
h) przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za
2018 rok,
i) przyjęcia rocznego sprawozdania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Opatowie z działalności za rok 2018 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy
społecznej w powiecie opatowskim na 2019 rok,
j) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym w 2018 roku.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie obrad VI sesji Rady Powiatu.
Ad.1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka wypowiedziała formułę „otwieram obrady sesji
rady powiatu”.
Następnie poprosiła o zalogowanie się poprzez terminale w systemie do głosowania
elektronicznego.
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Obecni radni w liczbie 14 zalogowali się do systemu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że
obrady są prawomocne.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka powiedziała, że protokół z poprzedniej sesji
Rady Powiatu był wyłożony do wglądu, a następnie zapytała, czy są uwagi.
Wobec ich braku poddała protokół pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” –14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie pani Wiceprzewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pani Wiceprzewodnicząca odczytała projekt porządku obrad. Poinformowała, że na wniosek
Zarządu Powiatu, Rada Powiatu może dokonać zmian w zaproponowanym porządku obrad
i dlatego też proponuje się rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie w pkt 6 ppkt k)
w brzmieniu: budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich przebiegających przez Powiat
Opatowski. Następnie zapytała, kto jest za rozszerzeniem porządku obrad.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” –14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
O zabranie głosu poprosił pan radny Jacek Dwojak, który powiedział, że chciałby, aby do
dzisiejszego porządku obrad został wprowadzony jeszcze jeden punkt, a mianowicie zajęcie
stanowiska Rady Powiatu w sprawie utraty przez rolników ONW na terenie gminy Tarłów
przez 11 sołectw tj. po 70 zł do ha. Nadmienił, iż sprawa ta dotyczy nie tylko gminy Tarłów,
ale jako radny i mieszkaniec tej gminy zgłasza projekt takiego stanowiska.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który powiedział, że w przypadku
chęci podjęcia takiej uchwały powinien projekt być wcześniej zaopiniowany przez komisje
rady, natomiast radny na posiedzeniu żadnej z komisji nie zgłaszał takiego wniosku. Dlatego
też zaproponował, aby działania w tej sprawie zostały zaopiniowane na komisji i by objąć
stanowiskiem wszystkie gminy, które zostały dotknięte tym problemem, a następnie po
akceptacji sprawa zostałaby skierowana pod obrady Rady Powiatu.
O głos poprosił ponownie pan radny Jacek Dwojak, który powiedział, że ma przygotowany
projekt stanowiska i mógłby go odczytać w celu zapoznania się z nim przez wszystkich
radnych.
Głos zabrał pan Starosta Tomasz Staniek, który powiedział, że odbyły się posiedzenia komisji
stałych, zapytał ponownie dlaczego radny nie przedstawił tego stanowiska na posiedzeniu
komisji.
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Pan radny Dwojak powiedział, że ma przygotowany projekt stanowiska obejmujący zakresem
gminę Tarłów i chciałby by to Rada Powiatu zajęła to stanowisko.
W trakcie dyskusji na salę obrad wszedł pan radny Zbigniew Wołcerz (godz.13:08). Od tej
chwili obrady toczyły się w obecności 15 – osobowego składu radnych.
O głos poprosił również pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że ludzie
składają wnioski poprzez ARMiR i sprawa nie dotyczy tylko Tarłowa, ale również Iwanisk
i dlatego byłby za tym, aby rozszerzyć pierwotnie przygotowane stanowisko na cały powiat.
Następnie odczytał treść przygotowanego stanowiska. Zaproponował, aby przegłosować
wniosek i do czasu podejmowania decyzji w w/w temacie pan Starosta wraz z grupą
pracowników dopracowaliby odczytany projekt stanowiska rozszerzając go o inne gminy.
Pan Starosta odpowiedział, że nie jest przeciwny tym działaniom, nie mniej jednak nie
chciałby w dniu dzisiejszym procedować w powyższej sprawie, gdyż zgodnie z zapisami
statutu powinna być w tym temacie opinia zarówno zarządu, jak i komisji.
Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła o wypowiedź w powyższej sprawie przez panią mecenas
Ewelinę Płatek – Kosior.
Głos zabrała pani mecenas Ewelina Płatek – Kosior, która wyjaśniła, iż po zmianie statutu
powiatu, która nastąpiła w dniu 26 września 2018 r. zgodnie z § 14 ust. 2 Rada Powiatu swoje
stanowiska wyraża w formie uchwał. Poinformowała również o inicjatywie uchwałodawczej
zapisanej w § 28 statutu powiatu, jak również kolejnych jego zapisach tj., że projekty uchwał
wymagają zaopiniowania przez Zarząd Powiatu. Dlatego też uważa, że podjęcie stanowiska
w przygotowanej formie powoduje jego wadliwość prawną.
O głos ponownie poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który przyznał rację pani
mecenas, że radni mogli faktycznie wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą, ale uznał, że nie
będzie koniecznym zwoływania np. sesji nadzwyczajnej, ani podejmowania innych kroków,
gdyż sprawa jest prosta, problem dotyczy rolników i można to jego zdaniem załatwić bez
podejmowania uchwały. Kończąc wypowiedź ponownie zwrócił się z prośbą do pana Starosty
Tomasza Stańka o podjęcie działań w tym temacie.
Pani Wiceprzewodnicząca oddała głos pani mecenas.
Pani mecenas Ewelina Płatek – Kosior ponownie powiedziała, że Rada Powiatu właśnie m.in.
stanowiska wyraża w formie uchwał. Następnie odczytała radnym zapisy obowiązującego
obecnie statutu powiatu. Wspomniała również, że na dzisiejszej sesji Rada Powiatu będzie
podejmować dokładnie w takim kształcie uchwałę, której załącznikiem jest właśnie
stanowisko przygotowane przez Zarząd Powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka stwierdziła, że wobec takiej interpretacji
prawnej uważa, że radny powinien złożyć projekt przygotowanego stanowiska do biura rady
powiatu celem przedłożenia i zaopiniowania przez zarząd.
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O głos poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który powiedział, że w imieniu zarządu powiatu
oczywiście przyjmuje to stanowisko, popiera tą inicjatywę i opracuje treść uchwały,
a następnie zgodnie z procedurą będzie przedłożona pod obrady na kolejnej sesji.
O zabranie głosu poprosił również pan radny Zbigniew Wołcerz, który zgodził się
z wypowiedzią pana Starosty mówiąc, że rozumie, iż wszyscy się zgadzają, że stanowisko
należałoby przyjąć.
Pani Wiceprzewodnicząca potwierdziła słuszność wypowiedzi radnego Wołcerza mówiąc, iż
powinna zostać zachowana właściwa jego forma.
O głos poprosiła także pani radna Wiesława Słowik, która odniosła się do ONW oznajmiając,
iż Wójt Gminy Iwaniska występował do Ministerstwa z pismem w tej sprawie. Nadmieniła, iż
jest za tym, aby ściągnąć informacje na poruszony temat ze wszystkich gmin i wówczas
stworzyć odpowiedni projekt uchwały.
Głos zabrał ponownie pan Starosta, który poinformował, że pismo w tej sprawie skierował do
jego osoby już wcześniej Wójt Gminy Tarłów i jako Starosta interweniował już w tej sprawie
wystosowując pismo do pana ministra, niemiej jednak Rada Powiatu zawsze może również
podjąć taką uchwałę.
Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła o przegłosowanie przedstawionej propozycji porządku
obrad.
Odbyło się ponowne głosowanie, w którym udział wzięło 15 radnych.
„Za” –15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
O głos poprosiła pani mecenas Płatek – Kosior, która powiedziała, że nie został
przegłosowany rozszerzony porządek obrad.
Pani Wiceprzewodnicząca przeprosiła, gdyż faktycznie radni skupili się nad dyskusją dot.
ONW i projektem stanowiska przygotowanym przez radnego Jacka Dwojaka. Następnie
poprosiła radnych o przegłosowanie rozszerzonego porządku obrad o punkt dotyczący
budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich przebiegających przez Powiat Opatowski.
W głosowaniu jawnym rozszerzony porządek obrad 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 6 do niniejszego protokołu.
Następnie pani Wiceprzewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.
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Ad.4. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
Pani Wiceprzewodnicząca oddała głos panu Staroście Opatowskiemu Tomaszowi Stańkowi,
który udzielił okresowej informacji o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami stanowiącej
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Pani Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do pana Starosty. Wobec ich braku
przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos
w realizowanym punkcie obrad.
O głos poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która powiedziała, że pan Starosta w swoim
wystąpieniu poinformował, że została podpisana umowa użyczenia lokalu pod punkt
informacyjny dotyczący programu „Czyste Powietrze”. Zapytała, czy może już informować
mieszkańców swojej gminy, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Poprosiła, by informacja w w/w
temacie została rozesłana do gmin, które kierowałyby zainteresowanych do tego punktu.
O zabranie głosu poprosił również pan radny Zbigniew Wołcerz, który powiedział, że
wszyscy radni otrzymali stanowisko dotyczące budowy chodników przy drogach
wojewódzkich, zaznaczając przy tym, że je popiera. Dodał, że większość radnych złożyła
również wnioski z zakresie potrzeb budowy chodników na poszczególnych gminach.
Oznajmił, że razem z radnym Kazimierzem Żółtkiem złożyli wniosek o budowę chodnika
przy ul. Staszowskiej, który połączyłby Kamienną Górę z Iwaniskami. W związku
z powyższym zapytał, czy nie dałoby się dołączyć tej inwestycji do obecnie przygotowanego
stanowiska lub ewentualnie prosi o wyjaśnienie dlaczego w przedłożonym stanowisku nie
znalazły się złożone wnioski.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka ponownie zapytała, czy ktoś chciałby zabrać
głos w realizowanym punkcie obrad.
O głos poprosił pan radny Kazimierz Żółtek, który powiedział, że również chciałby zabrać
głos w sprawie tego stanowiska, ale uważa, że będzie na to czas, gdy ta nowa uchwała, która
została włączona dzisiaj do porządku obrad będzie podejmowana.
Ponownie o zabranie głosu poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która powiedziała, że ona
również składała pismo w sprawie budowy chodników przy drogach wojewódzkich i jest
także po rozmowie z panem Starostą. Ponadto przedłożyła pismo, w którym Wójt Gminy
Iwaniska wraz z Radą Gminy Iwaniska opracowali dokumentację z zakresu budowy
chodników przy drogach wojewódzkich wraz z możliwością wkładu własnego gminy.
Pani Wiceprzewodnicząca uznała punkt za zrealizowany, po czym przeszła do realizacji
dalszej części obrad.
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Ad. 6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2019 – 2027.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka poinformowała, że w związku
z ukazaniem się w dniu 18 marca br. zmiany publikatora ustawy o samorządzie
powiatowym, we wszystkich podejmowanych uchwałach na dzisiejszej sesji będzie
widniał nowy publikator (Dz. U. z 2019 r. poz. 511). Nadmieniła, że projekty uchwał
były przedmiotem obrad wszystkich komisji stałych, gdzie uzyskały pozytywną
opinię. Kontynuując pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka poprosiła pana
Wiceprzewodniczącego Adama Rozszczypałę o przedstawienie treści uchwały.
Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na
lata 2019 – 2027.
Następnie pani Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania lub uwagi. Wobec ich
braku poddała odczytany projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI.8.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.
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 VI.9.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu.
c) rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie o stanie
bezpieczeństwa i porządku za 2018 rok.
O zabranie głosu poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który powiedział, że wszyscy
radni otrzymali szczegółowe informacje zarówno od panów Komendantów, jak i pani
Inspektor. W związku z tym prosi o umożliwienie zadawania ewentualnych pytań do
przedmiotowych sprawozdań, ale ich nie odczytywać.
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O głos poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który powiedział, że byłoby nietaktem
i lekceważeniem, gdybyśmy nie umożliwili służbom możliwości prezentacji.
Wyjaśnił, iż dawniej nie było transmisji i dlatego tylko radni mieli możliwość
zapoznania się z przedkładanymi informacjami, natomiast obecnie mieszkańcy
oglądają transmisję w Internecie i jego zdaniem powinno się uszanować gości
i możliwość prezentacji.
Pani Wiceprzewodnicząca potwierdziła słuszność wypowiedzi pana Starosty.
Ponownie o głos poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który powiedział, że
absolutnie nie jest przeciwny, jedynie rozumie, że wszystkie informacje będą
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i każdy zainteresowany będzie mógł
z tymi informacjami zapoznać. Dodał, że jest to wniosek formalny i prosi o jego
przegłosowanie.
O głos poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że pan Starosta
ma rację, ale uważa, że służby przestawiały już takie informacje na poszczególnych
sesjach rad gmin, gdyż są zapraszani i mieszkańcy mieli już możliwość zapoznania się
z nimi. Pan radny poparł wniosek zgłoszony przez radnego Zbigniewa Wołcerza.
Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła o przegłosowanie wniosku zgłoszonego przez
radnego Wołcerza. Zapytała, kto jest za przyjęciem wniosku formalnego
o nieprezentowanie sprawozdań.
Wobec zgłoszonego zapytania przez pana Starostę odnośnie głosowania nad w/w
wnioskiem, pani Wiceprzewodnicząca przypomniała zasady głosowania na
terminalach.
W głosowaniu jawnym wniosek został odrzucony.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” - 8 głosów „wstrzymało się” – 1 głos.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu.
Kontynuując pani Wiceprzewodnicząca poprosiła pana Komendanta Ryszarda
Komańskiego o przedstawienie prezentacji.
Głos zabrał pan Ryszard Komański – Komendant Powiatowy Policji w Opatowie,
który przedstawił prezentację nt. stanu bezpieczeństwa i porządku za 2018 rok.
Pani Wiceprzewodnicząca podziękowała panu Komendantowi za przedstawienie
przedmiotowej prezentacji.
O głos poprosił pan Starosta, który podziękował za dobrą współpracę i wszystkie
przeprowadzone akcje prewencyjne panu Komendantowi Ryszardowi Komańskiemu.
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O głos poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która również w imieniu
samorządowców złożyła podziękowania za współpracę na ręce pana Komendanta
R. Komańskiego. Radna podziękowała także dzielnicowemu pracującemu na terenie
gminy Iwaniska na którego zawsze mogą liczyć mieszkańcy.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka poprosiła pana Wiceprzewodniczącego
Adama Rozszczypałę o przedstawienie treści uchwały.
Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji
Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie o stanie bezpieczeństwa i porządku za
2018 rok.
Następnie pani Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania lub uwagi. Wobec ich
braku poddała odczytany projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI.10.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu.
d) rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach
pożarowych powiatu opatowskiego za 2018 rok.
Pani Wiceprzewodnicząca udzieliła głosu panu Sylwestrowi Kochanowiczowi –
Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, który
przedstawił prezentację nt. stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej
i zagrożeniach pożarowych powiatu opatowskiego za 2018 rok.
W trakcie prezentacji salę obrad opuścili pan radny Jacek Dwojak oraz pan radny
Bogusław Włodarczyk (godz.14:25), którzy po krótkiej chwili powrócili na salę (godz.
14:28 radny B. Włodarczyk), (godz.14:30 radny J. Dwojak).
Pani Wiceprzewodnicząca podziękowała panu Komendantowi za przedstawienie
przedmiotowej prezentacji. Następnie zapytała, czy są pytania.
O głos poprosił pan Starosta, który powiedział, że był to bardzo owocny rok pod
równymi względami zarówno prac prewencyjnych , działań operacyjnych ale także
zmieniło się całe obejście przy budynku straży. Pan Starosta podziękował
Komendantowi za bardzo dobrą współpracę.
Pan Komendant odpowiedział, że jeszcze niektóre prace nie zostały zakończone, ale
ma nadzieję, że do Dnia Strażaka uda się je zakończyć, na które to obchody serdecznie
zaprosił wszystkich radnych.
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Kontynuując pani Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach
pożarowych powiatu opatowskiego za 2018 rok, a następnie poddała pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI.11.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu.
e) rozpatrzenia informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o stanie
sanitarnym powiatu opatowskiego za 2018 rok.
Pani Wiceprzewodnicząca udzieliła głosu pani Anecie Szostak – Walas –
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opatowie, która na
wstępie swojej wypowiedzi podziękowała zarówno panom Komendantom, jak
i wszystkim swoim pracownikom za współpracę, a następnie przedstawiła informację
o stanie sanitarnym powiatu opatowskiego za 2018 rok.
W trakcie udzielania w/w informacji salę obrad opuścili pan Starosta Tomasz
Staniek (wyjście godz. 14:51, powrót 14:53) oraz pani Wiesława Słowik (wyjście
godz. 14:55, powrót 14:56).
Pani Wiceprzewodnicząca podziękowała pani Anecie Szostak - Walas za
przedstawienie w/w informacji. Następnie udzieliła głosu panu Staroście Tomaszowi
Stańkowi, który podziękował pani dyrektor za całoroczną pracę.
O zabranie głosu poprosił również pan radny Bogusław Włodarczyk, który
powiedział, że podsumowywany jest w dniu dzisiejszym rok 2018, zaznaczając, że jak
ubiegłoroczny zwierzchnik nadzorował przez 11 miesięcy te prace, dlatego też ze
swojej strony złożył podziękowania zarówno obu panom Komendantom, policjantom,
strażakom, służbom sanitarnym i powiatowemu zespołowi zarządzania kryzysowego
za wszystkie podejmowanie działania, jednocześnie życząc owocnych ćwiczeń oraz by
kataklizmy nie dotykały powiatu.
Następnie pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka poprosiła
Wiceprzewodniczącego Adama Rozszczypałę o przedstawienie treści uchwały.

pana

Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji
Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o stanie sanitarnym powiatu
opatowskiego za 2018 rok.
Następnie pani Wiceprzewodnicząca poddała odczytany projekt uchwały pod
głosowanie.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI.12.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 18 do niniejszego
protokołu.
W tym monecie salę obrad opuściła pani radna Wiesława Słowik (godz. 15:12), która
nie powróciła już na salę obrad. Od tej pory obrady toczyły się w obecności 14 –
osobowego składu radnych.
Pani Wiceprzewodnicząca podziękowała jeszcze raz wszystkim służbom za udzielenie
wyczerpujących informacji i zaangażowanie w pracę, dzięki której mieszkańcy
powiatu mogą czuć się bezpieczni.
f)

o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej
w Zochcinku.
Pani Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku, a następnie zapytała, czy
są pytania.
Wobec ich braku poddała pod głosowanie odcztany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI.13.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” – 12 głosów, „przeciw” - 1 głos „wstrzymało się” – 1 głos.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 20 do niniejszego
protokołu.

g) podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku na realizację zadań.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka poprosiła pana Wiceprzewodniczącego
Adama Rozszczypałę o przedstawienie treści uchwały.
Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie podziału środków
finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku na realizację zadań.
Następnie pani Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania. Wobec ich braku
poddała odczytany projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI.14.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
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Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 22 do niniejszego
protokołu.
h) przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za
2018 rok.
Pani Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 rok,
a następnie zapytała, czy są pytania. Wobec ich braku poddała odczytany projekt
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI.15.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 24 do niniejszego
protokołu.
i)

przyjęcia rocznego sprawozdania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Opatowie z działalności za rok 2018 oraz wykazu potrzeb w zakresie
pomocy społecznej w powiecie opatowskim na 2019 rok.
Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła pana Wiceprzewodniczącego Adama
Rozszczypałę o przedstawienie treści uchwały.
Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego
sprawozdania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie
z działalności za rok 2018 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej
w powiecie opatowskim na 2019 rok.
Następnie pani Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania. Wobec ich braku
poddała odczytany projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI.16.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 26 do niniejszego
protokołu.

j) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym w 2018 roku.
Pani Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym w 2018
roku, następnie zapytała, czy są pytania.
Wobec ich braku poddała odczytany projekt uchwały pod głosowanie.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI.17.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 28 do niniejszego
protokołu.
k) budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich przebiegających przez Powiat
Opatowski.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka udzieliła głosu panu Staroście
Tomaszowi Stańkowi, który powiedział, że wniosek w tej sprawie był procedowany
na komisji i proponuje przyjąć projekt uchwały wraz ze stanowiskiem
w przedłożonym kształcie.
O głos poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że proponuje
uzupełnienie zapisu w stanowisku tj. o dopisanie informacji do kogo jest ono
skierowane, a mianowicie do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
Pani Przewodnicząca odczytała treść projektu uchwały w sprawie budowy chodników
w ciągu dróg wojewódzkich przebiegających przez Powiat Opatowski, a następnie
poprosiła o wypowiedź w tej sprawie przez panią mecenas Ewelinę Płatek – Kosior.
Głos zabrała pani mecenas, która powiedziała, że chcąc cokolwiek zmienić w treści
przedłożonego projektu uchwały należy przegłosować wniosek formalny. Zaznaczyła,
że treść stanowiska stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały zgodnie z technikami
prawodawczymi jest nierozłączną częścią projektu uchwały. Wskazała również, że
w uzasadnieniu został wskazany adresat tj. Dyrekcja Zarządu Dróg Wojewódzkich.
O głos poprosił ponownie pan radny Bogusław Włodarczyk, który wyjaśnił, że zgłosił
wniosek dotyczący skierowania treści stanowiska do Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego tj. aby w nagłówku stanowiska widniał zapis stanowisko Rady
Powiatu w Opatowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie budowy chodników w ciągu
dróg wojewódzkich przebiegających przez Powiat Opatowski skierowane do Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego, natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich jest
wykonawcą w tym wypadku. Zaznaczył, że to on był pomysłodawcą projektu
stanowiska i zgłaszał to na posiedzeniu Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg
i transportu.
Pani mecenas odpowiedziała, że aby treść stanowiska mogła być zmieniona musi
zostać przegłosowany wniosek formalny zgłoszony przez pana radnego Włodarczyka
w miejscu przez niego wskazanym.
Pani Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie wniosku zgłoszonego przez pana
radnego B. Włodarczyka.
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W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” – 13 głosów, „przeciw” - 1 głos „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 29 do niniejszego
protokołu.
Następnie pani Wiceprzewodnicząca poprosiła o przegłosowanie odczytanej wcześniej
treści uchwały.
O zabranie głosu poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który powiedział, że nie było
dyskusji w tym punkcie.
Pani Wiceprzewodnicząca odpowiedziała, że umożliwiła radnym możliwość
wypowiedzi w realizowanym punkcie i wniesienia ewentualnych zmian.
Pan radny Wołcerz powiedział, iż uważa, że tak jak ważne są odcinki chodników
wskazane w przedłożonej treści stanowiska, tak samo również ważne są odcinki
chodników, które zgłosił we wspomnianym wcześniej wniosku. Dlatego też zapytał,
czy pan Starosta będzie zabiegał tylko o te remonty chodników, które są w treści
dzisiejszego stanowiska, czy też o inne składane przez radnych.
W odpowiedzi na powyższe pan Starosta Tomasz Staniek odpowiedział, że
oczywiście, że będzie zabiegał o inne, gdyż rozumie, że jako radni są głosem ludzi
z danego terenu. Natomiast w dniu dzisiejszym taka uchwała jest podejmowana, gdyż
na posiedzeniu komisji zgłoszony został wniosek, do którego wszyscy członkowie się
przychylili. Ponadto dodał, że Zarząd Dróg Powiatowych miał przesłać całościowy
wykaz złożonych przez Państwa wniosków (być może już to zostało zrobione)
i wspólnie będziemy się zastanawiać, które zostaną zrealizowane w pierwszej
kolejności. Pan Starosta nadmienił również, że wie, iż radny Wołcerz złożył wniosek
z prośbą dot. godzin odbywających się posiedzeń i postara się, aby została spełniona.
Pan radny Wołcerz poinformował, że wobec powyższej odpowiedzi uznaje swoje
zapytanie zgłoszone w ramach interpelacji i wolnych wniosków radnych za niebyłe.
Pani Przewodnicząca poprosiła o dokończenie głosowania.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI.18.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 31 do niniejszego
protokołu.
Następnie pani Wiceprzewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.
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Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pani Wiceprzewodnicząca udzieliła głosu panu Staroście, który odnosząc, się do zapytania
pani radnej Wiesławy Słowik odpowiedział, że być może punkt informacyjny dotyczący
programu „Czyste Powietrze” ruszy już od przyszłego tygodnia, a najpewniej od 1 kwietnia
br. gdyż pracownik przebywa obecnie na dwutygodniowym szkoleniu.
Następnie pani Wiceprzewodnicząca w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie
przypomniała o składaniu oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznań o wysokości
osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i ewentualnie jego korektą
(wszystkie dokumenty w 2 egzemplarzach) do dnia 30 kwietnia br., po czym przeszła do
realizacji ostatniego punktu obrad.
Ad.8. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka wypowiedziała formułę – „zamykam obrady
sesji Rady Powiatu w Opatowie”.
Na tym sesję zakończono.
Protokołowała:
mgr Justyna Zdyb

Przewodnicząca Rady Powiatu
/-/ Bożena Kornacka
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