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Protokół Nr VII.2018
z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 10 kwietnia 2019 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 800 a zakończone o godzinie 929 .
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.
Nieobecne 3 osoby – pani radna Aneta Bławat, pan radny Zbigniew Wołcerz oraz pan radny
Bogusław Włodarczyk.
Nieobecności usprawiedliwione przez Przewodniczącego prowadzącego obrady.
Obradom przewodniczył pan Wacław Rodek – Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie.
Proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na darowanie
nieruchomości na rzecz Gminy Tarłów.
5. Zakończenie obrad VII sesji Rady Powiatu w Opatowie.
Ad.1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek wypowiedział formułę „otwieram obrady sesji rady
powiatu”. Poinformował, że dzisiejsza sesja została zwołana w trybie § 17 ust. 1 Statutu
Powiatu Opatowskiego. Następnie powitał zaproszonych gości, radnych, pracowników
i wszystkich obecnych. Kontynuując poprosił o zalogowanie się poprzez terminale do
systemu do głosowania elektronicznego.
Obecni radni w liczbie 14 zalogowali się do systemu.
Pan Przewodniczący stwierdził, że obrady są prawomocne.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Przewodniczący poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy radny mógł
się z nim zapoznać. Zapytał, czy są uwagi.
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 14 radnych.
„Za” –14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu obrad.
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Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał proponowany porządek obrad, a następnie
zapytał, czy są inne propozycje.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który zgłosił wniosek formalny
zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, o rozszerzenie porządku obrad
o następujące punkty:
5. Przyjęcie rezygnacji starosty i członków Zarządu Powiatu w Opatowie.
6. Wybór Starosty Opatowskiego.
7. Wybór Wicestarosty.
8. Wybór członków Zarządu Powiatu w Opatowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu.”
Jednocześnie poinformował, że projekty uchwał wraz z uzasadnieniami zostały opracowane
i przedłożone w biurze rady, które pracownicy mogą rozdać.
Pan Starosta wyjaśnił, że był członkiem zarządu spółki Musica, którą prowadził razem z żoną
i jest ona przeznaczona do zamknięcia. Do dnia 21 lutego 2019 r. miał czas na złożenie
rezygnacji z funkcji członka zarządu tejże spółki. Ponieważ nie dochował tego terminu musi
zostać zastosowana odpowiednia procedura. Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy nie jest już
członkiem spółki Musica, ani nie posiada w niej udziałów.
O głos poprosił pan radny Jacek Dwojak, który powiedział, że dostał właśnie porządek obrad
w innej wersji niż pierwotna i uważa, ze sprawa odwołania Starosty i całego Zarządu Powiatu
to sprawa poważna i należałoby podjąć rozszerzoną dyskusję w tym temacie.
Pan Starosta odpowiedział, że podał już uzasadnienie, złożył stosowny wniosek, który
zgodnie z przepisami jest rozpatrywany na najbliższej sesji. Jeśli radni mają jakieś pytania to
chętnie na nie odpowie.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze pytania.
Wobec ich braku pan Przewodniczący poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie.
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 4 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad w rozszerzonej wersji.
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na darowanie
nieruchomości na rzecz Gminy Tarłów.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji Starosty Opatowskiego
i Członków Zarządu Powiatu w Opatowie.
6. Wybór Starosty Opatowskiego.
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Wybór Wicestarosty.
Wybór członków Zarządu Powiatu w Opatowie.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście
Opatowskiemu.
10. Zakończenie obrad VII sesji Rady Powiatu w Opatowie.
7.
8.
9.

Pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem odczytanego porządku obrad.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” –13 głosów, „przeciw” - 1 głos „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został przyjęty, a następnie poinformował
o przejściu do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.4.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na darowanie
nieruchomości na rzecz Gminy Tarłów.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowanie
nieruchomości na rzecz Gminy Tarłów, a następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
O głos poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który poinformował, że Wójt Gminy Tarłów
zwrócił się z prośbą o darowanie nieruchomości ponieważ chce złożyć wniosek w ramach
budowy dróg samorządowych. Aby móc skorzystać z programu niezbędna dokumentacja
musi zostać złożona do piątku, dlatego też potrzebna jest uchwała Rady Powiatu w Opatowie
oraz akt notarialny, który byłby sporządzony po jej podjęciu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr VII.19.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 6 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 7 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji Starosty Opatowskiego
i Członków Zarządu Powiatu w Opatowie.
W tym momencie salę obrad opuścił pan radny Jacek Dwojak (godz. 8:20). Od tej chwili
obrady toczyły się w obecności 13 – osobowego składu radnych.
Pan Przewodniczący powiedział, że w związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji
starosty, która wpłynęła w dniu dzisiejszym, przypomina, że zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy
o samorządzie powiatowym – złożenie przez starostę rezygnacji jest równoznaczne ze
złożeniem rezygnacji przez Zarząd Powiatu w Opatowie. W myśl art. 31a, w przypadku
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złożenia rezygnacji przez starostę jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów i rada
przyjmuje uchwałę o rezygnacji całego zarządu na najbliższej sesji.
Następnie odczytał treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Starosty
Opatowskiego i Członków Zarządu Powiatu w Opatowie.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który powiedział, że 4 miesiące
urzędowania to ogrom pracy włożony w odzyskanie naszego szpitala. Pracowaliśmy
niejednokrotnie po 20 godzin na dobę, stąd też wynikło niedopatrzenie. Pan Starosta
przeprosił również członków zarządu.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.
Wobec ich braku odczytał uzasadnienie do odczytanej wcześniej treści uchwały, a następnie
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr VII.20.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
„Za” – 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.6.Wybór Starosty Opatowskiego.
Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur.
O głos poprosił pan radny Wojciech Majcher, który powiedział, że chciałaby zgłosić na
Starostę Opatowskiego pana Tomasza Stańka, uzasadniając, iż sprawdził się pełniąc
dotychczas tę funkcję.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są innych kandydatury.
Nie zgłoszono innych kandydatur.
Pan Przewodniczący zapytał, czy pan Tomasz Staniek wyraża zgodę na kandydowanie.
Pan Tomasz Staniek wyraził zgodę.
O zabranie głosu poprosiła pani Małgorzata Jalowska, która zgłosiła wniosek formalny
o przeprowadzanie wszystkich głosowań tajnych na VII sesji przy pomocy kart do głosowania
opieczętowanych pieczęcią rady, zgodnie z §36 ust. 4 Statutu Powiatu Opatowskiego.
W związku ze zgłoszeniem wniosku formalnego pan Przewodniczący poprosił o jego
przegłosowanie.
W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty większością głosów.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
„Za” – 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
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Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniccy oznajmił, że wszystkie głosowania tajne podczas dzisiejszych obrad
zostaną przeprowadzone przy pomocy kart do głosowania.
Następnie pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji
Skrutacyjnej przypominając, iż zgodnie z §36 ust. 5 Statutu Powiatu Opatowskiego
głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radę spośród radnych
w liczbie od 3 do 5 radnych.
Głos zabrał pan radny Kazimierz Zółtek, który zgłosił kandydaturę pana Wojciecha Majchra.
Pan Przewodniczący zapytał, czy radny wyraża zgodę na bycie członkiem Komisji
Skrutacyjnej.
Radny Wojciech Majcher wyraził zgodę.
Głos zabrał pan Adam Rozszczypała zgłaszając kandydaturę pana Kazimierza Żółtka.
Pan Przewodniczący zapytał, czy radny wyraża zgodę na bycie członkiem Komisji
Skrutacyjnej.
Radny Kazimierz Żółtek wyraził zgodę.
Głos zabrał pan Maciej Wolański zgłaszając kandydaturę pani Alicji Frejlich.
Pan Przewodniczący zapytał, czy radna wyraża zgodę na bycie członkiem Komisji
Skrutacyjnej.
Radna Alicja Frejlich wyraziła zgodę.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury.
Nikt nie zgłosił innych kandydatur, wobec czego uznał, że skład osobowy będzie liczył
3 osoby.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania jawnego za pomocą terminali.
Ustalono 3 - osobowy skład Komisji Skrutacyjnej w osobach: Wojciech Majcher, Kazimierz
Żółtek, Alicja Frejlich.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych.
„Za” –13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosownia za pomocą terminali stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Głos zabrała pani Bożena Kornacka – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Opatowie
zgłaszając wniosek formalny, aby zgłoszony skład komisji skrutacyjnej przeprowadził
wszystkie głosowania tajne podczas dzisiejszych obrad.
Mając powyższy wniosek na uwadze pan Przewodniczący zapytał, kto jest za
zaakceptowaniem zgłoszonego wniosku formalnego, aby wskazana komisja jako stała
przeprowadziła głosowania tajne w dniu dzisiejszym podczas obrad sesji.
Poprosił o przegłosowanie zgłoszonego wniosku za pomocą terminali.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych.
„Za” –13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
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Wynik głosownia za pomocą terminali stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący stwierdził, iż komisja skrutacyjna w składzie Wojciech Majcher,
Kazimierz Żółtek, Alicja Frejlich przeprowadzi procedurę wszystkich głosowań tajnych na
dzisiejszej sesji. Następnie poprosił komisję o udanie się w wyznaczone miejsce, celem
ukonstytuowania się, czyli dokonania wyboru spośród składu Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej (§36 ust. 5 statutu) i przygotowania kart do głosowania.
Komisja przystąpiła do prac.
Głos zabrał pan Kazimierz Żółtek – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytał
zasady głosowania na Starostę Opatowskiego.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Nastąpiło rozdanie kart do głosowania.
Pan Tomasz Staniek, zwrócił uwagę, że na rozdanych kartach do głosowania sporządzonych
przez komisję nie ma pieczęci rady.
Wszystkie rozdane uprzednio karty zostały unieważnione. Komisja przystąpiła ponownie do
prac, a następnie zostały rozdane nowe karty do przeprowadzenia głosowania tajnego.
Po oddaniu głosów tj. wrzuceniu kart do głosowania do urny przez wszystkich obecnych
radnych komisja przystąpiła do obliczania głosów.
Korzystając z okazji, pan Przewodniczący przypomniał, że przeprowadzenie głosowania
tajnego jest równoznaczne z podjęciem uchwały przez Radę Powiatu w Opatowie.
Po zakończeniu prac komisji pan Przewodniczący Rady Powiatu Wacław Rodek poprosił
pana Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu w sprawie stwierdzenia
wyboru Starosty Opatowskiego.
Pan Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kazimierz Żółtek odczytał treść protokołu Komisji
Skrutacyjnej, informując, iż na pana Tomasza Stańka oddano:
- 12 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 1 głos wstrzymujący się.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że
kandydat Tomasz Staniek uzyskał bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady
i został wybrany Starostą Opatowskim.
Przedmiotowy dokument oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu.
Następnie pan Przewodniczący Wacław Rodek poprosił panią Wiceprzewodniczącą Bożenę
Kornacką o odczytanie treści uchwały podjętej w głosowaniu tajnym.
Pani Wiceprzewodnicząca odczytała treść uchwały.
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Uchwała Nr VII.21.2019 Rady Powiatu w Opatowie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.
Pan Przewodniczący poprosił pana Starostę Tomasza Stańka o złożenie ślubowania.
Pan Starosta Tomasz Staniek złożył ślubowanie, którego treść stanowi załącznik nr 16 do
niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.7.Wybór Wicestarosty.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poprosił o zabranie głosu przez pana Tomasza Stańka –
Starostę Opatowskiego i zgłoszenie kandydatury na Wicestarostę.
Głos zabrał pan Starosta Opatowski Tomasz Staniek, który zaproponował kandydaturę pani
Małgorzaty Jalowskiej na Wicestarostę.
Pan Przewodniczący zapytał, czy radna wyraża zgodę na kandydowanie.
Pani radna Małgorzata Jalowska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Wobec powyższego pan Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do
czynności, tj. sporządzenia kart do głosowania w celu przeprowadzenia głosowania.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do realizacji swoich czynności.
Głos zabrał pan Kazimierz Żółtek, który przedstawił obowiązujące zasady głosowania.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Nastąpiło rozdanie kart do głosowania. Po oddaniu głosów tj. wrzuceniu kart do głosowania
do urny przez wszystkich radnych komisja przystąpiła do obliczania głosów.
Korzystając z okazji, pan Przewodniczący przypomniał, że przeprowadzenie głosowania
tajnego jest równoznaczne z podjęciem uchwały przez Radę Powiatu w Opatowie.
Po zakończeniu prac komisji pan Przewodniczący Rady Powiatu Wacław Rodek poprosił
pana Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu w sprawie stwierdzenia
wyboru Wicestarosty.
Pan Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kazimierz Żółtek odczytał treść protokołu Komisji
Skrutacyjnej, informując, iż na panią Małgorzatę Jalowską oddano:
- 12 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 1 głos wstrzymujący się.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że
kandydatka Małgorzata Jalowska uzyskała wymaganą zwykłą większość głosów w obecności
co najmniej ustawowego składu rady i została wybrana Wicestarostą.
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Przedmiotowy dokument oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 18 do niniejszego
protokołu.
Następnie pan Przewodniczący Wacław Rodek poprosił pana Adama Rozszczypałę Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie o odczytanie treści uchwały podjętej
w głosowaniu tajnym.
Pan Wiceprzewodniczący Rozszczypała odczytał treść podjętej uchwały.
Uchwała Nr VII.22.2019 Rady Powiatu w Opatowie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego
protokołu.
Pan Przewodniczący poprosił panią Wicestarostę Małgorzatę Jalowską o złożenie ślubowania.
Pan Wicestarosta Małgorzata Jalowska złożyła ślubowanie, którego treść stanowi załącznik nr
20 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.8. Wybór członków Zarządu Powiatu w Opatowie.
Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez pana Starostę Opatowskiego Tomasza
Stańka i wskazanie kandydatów na członków Zarządu Powiatu w Opatowie VI kadencji.
Głos zabrał pan Starosta Tomasz Staniek, który zaproponował następujące kandydatury: pan
Andrzej Gajek, pan Krzysztof Hajdukiewicz oraz pani Aneta Werońska.
Następnie pan Przewodniczący poprosił o wyrażenie zgody przez wskazane osoby na
kandydowanie.
Wszyscy wskazani kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec powyższego pan Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do
swoich czynności.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do prac.
Głos zabrał pan Kazimierz Żółtek, który przedstawił obowiązujące zasady głosowania.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Nastąpiło rozdanie kart do głosowania. Po oddaniu głosów tj. wrzuceniu kart do głosowania
do urny przez wszystkich radnych komisja przystąpiła do obliczania głosów.
Pan Przewodniczący przypomniał ponownie, że przeprowadzenie głosowania tajnego jest
równoznaczne z podjęciem uchwały przez Radę Powiatu w Opatowie.
W trakcie liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną salę obrad opuściła pani radna
Agnieszka Łuba – Mendyk (godz. 9:15), która po chwili powróciła na salę (godz. 9:17).
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Po zakończeniu prac komisji pan Przewodniczący Rady Powiatu Wacław Rodek poprosił
pana Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu w sprawie stwierdzenia
wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie.
Pan Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kazimierz Żółtek odczytał treść protokołu Komisji
Skrutacyjnej, informując, iż na pana Andrzeja Gajka oddano:
- 12 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 1 głos wstrzymujący się.
Na pana Krzysztofa Hajdukiewicza oddano:
- 12 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 1 głos wstrzymujący się.
Na panią Anetę Werońską oddano:
- 12 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 1 głos wstrzymujący się.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że
kandydaci Andrzej Gajek, Krzysztof Hajdukiewicz, Aneta Werońska uzyskali wymaganą
zwykłą większość głosów w obecności co najmniej ustawowego składu rady i zostali wybrani
na członków Zarządu Powiatu w Opatowie.
Przedmiotowy dokument oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 22 do niniejszego
protokołu.
Następnie pan Przewodniczący Wacław Rodek poprosił panią Wiceprzewodniczącą Bożenę
Kornacką o odczytanie treści uchwały podjętej w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr VII.23.2019 Rady Powiatu w Opatowie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego
protokołu.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu.
Pan Przewodniczący poprosił pana Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Adama
Rozszczypałę, by odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście
Opatowskiemu.
Pan Wiceprzewodniczący odczytał treść uchwały.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania lub uwagi.
Nikt nie wniósł uwag, wobec czego pan Przewodniczący poprosił o oddanie głosu za pomocą
terminali.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr VII.24.2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście
Opatowskiemu została podjęta jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
„Za” –13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
9
Protokół Nr VII.2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji odbytej w dniu 10 kwietnia 2019 r.

OR - II.0002.7.2019

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Kontynuując pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.
Ad.10. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek wypowiedział formułę – „zamykam obrady sesji Rady
Powiatu”.
Na tym sesję zakończono.
Protokolant:
mgr Justyna Zdyb

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Wacław Rodek
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