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Protokół Nr VIII.2019
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 26 kwietnia 2019 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 1400, a zakończone o godzinie 1526.
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.
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. Pan 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.
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;
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c) wyodrębnienia działającego w ramach struktur Dziennego Domu „Senior +”
w Stodołach - Koloniach Klubu „Senior +” w Ożarowie i nadania statutu;
d) nadania Statutu Dziennemu Domowi „Senior + ” w Stodołach – Koloniach;
e) o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatu Opatowskiego.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Powiatu.
O zabranie głosu poprosiła pani Alicja Frejlich – Przewodnicząca Komisji rolnictwa, ochrony
środowiska, dróg i transportu, która zgłosiła wniosek formalny, zgodnie z §36 ust. 5 Statutu
Powiatu Opatowskiego, o rozszerzenie porządku obrad o lit. f w ustępie 6 w brzmieniu:
podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie płatności w ramach
działania „Płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami” dla rolników. Jednocześnie poinformowała, iż radni drogą e-mailową
otrzymali projekt uchwały w dniu 24.04.2019 r.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
O zabranie głosu poprosił pan Maciej Wolański – Przewodniczący Komisji skarg, wniosków
i petycji, który zgłosił wniosek formalny, zgodnie z §36 ust. 5 Statutu Powiatu Opatowskiego,
o rozszerzenie porządku obrad o lit. g w ustępie 6 w brzmieniu: podjęcie uchwał Rady
Powiatu w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie.
Nadmienił, iż radni drogą e-mailową otrzymali projekt uchwały w dniu 25.04.2019 r.
Pan Przewodniczący ponownie zapytał, czy ktoś jeszcze ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt więcej nie zabrał głosu, wobec czego poprosił o przegłosowanie zgłoszonych wniosków.
Wpierw poprosił, aby radni przegłosowali wniosek zgłoszony przez panią Alicję Frejlich.
Wniosek zgłoszony przez panią Alicję Frejlich 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 4 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez pana
Macieja Wolańskiego.
Wniosek zgłoszony przez pana Macieja Wolańskiego 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 5 do niniejszego protokołu.
Kontynuując pan Przewodniczący odczytał projekt porządku obrad w rozszerzonej wersji,
a następnie poprosił o jego przegłosowanie.
Rozszerzony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
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Przyjęcie porządku obrad.
Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
Interpelacje i wolne wnioski radnych.
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) wyodrębnienia działającego w ramach struktur Dziennego Domu „Senior +”
w Stodołach - Koloniach Klubu „Senior +” w Ożarowie i nadania statutu;
d) nadania Statutu Dziennemu Domowi „Senior + ” w Stodołach – Koloniach;
e) o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatu Opatowskiego;
f) przyjęcia stanowiska w sprawie płatności w ramach działania „Płatność dla obszarów
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” dla rolników;
g) skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Powiatu.
3.
4.
5.
6.

W/w porządek obrad 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 6 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.4. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Staroście Opatowskiemu Tomaszowi Stańkowi,
który przedstawił okresową informację o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami
stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do pana Starosty w bieżącym punkcie obrad.
O zabranie głosu poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który powiedział, że wszyscy radni
wysłuchali dość obszernej informacji, nie mniej jednak 10 kwietnia br. miała miejsce
nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Opatowie, gdzie odwoływano zarówno pana Starostę,
jak i cały Zarząd Powiatu w Opatowie. Interesuje go, czy były prowadzone rozmowy na ten
temat na posiedzeniu zarządu, czy jest to tylko przeoczenie pana Starosty.
O zabranie głosu poprosiła również pani radna Aneta Bławat, która powiedziała, że w swoim
wystąpieniu pan Starosta powiedział, że w dniu 12 kwietnia br. wraz z radnymi uczestniczył
w spotkaniu w Ożarowie, a nie przypomina sobie żeby była na nie zaproszona.
Nie mniej jednak chciałaby w takim spotkaniu jako radna uczestniczyć. Zapytała dlaczego nie
wszyscy radni zostali o tym poinformowani. Kolejne zapytanie radnej dotyczyło również
niepoinformowania radnych o spotkaniu z Kołem Gospodyń Wiejskich, w którym chciałaby
także uczestniczyć, gdyż posiada w tym zakresie wiedzę, umiejętności ponieważ takie koła są
stowarzyszeniami i być może swoim doświadczeniem mogłaby w czymś pomóc.
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O zabranie głosu poprosiła pani radna Agnieszka Łuba – Mendyk, która zwracając się do
pana Starosty zapytała, czy we wszystkich szkołach średnich odbyły się klasyfikujące rady
pedagogiczne.
W odpowiedzi na zapytanie radnego Zbigniewa Wołcerza pan Starosta Tomasz Staniek
odpowiedział, że nie było przed 10 kwietnia br. posiedzenia zarządu, na którym omawiana
była sprawa odwołania zarządu, gdyż sam złożył wniosek w dniu 10 kwietnia br.
Odpowiadając na zapytania pani radnej Anety Bławat oznajmił, że w Ożarowie było to
spotkanie Starosty z mieszkańcami i dlatego nie wszyscy radni byli zaproszeni, natomiast co
do spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich to właśnie koła wystosowywały zaproszenia do
radnych, na co jako Starosta nie ma wpływu kogo zapraszają. Nadmienił, że z tego co mu
wiadomo to inni radni dostają również zaproszenia na niektóre spotkania, na które on nie jest
zapraszany. Następnie pan Starosta odnosząc się do pytania pani radnej Agnieszki Łuba –
Mendyk potwierdził, że we wszystkich szkołach średnich na naszym terenie odbyły się
klasyfikacyjne rady pedagogiczne. Ponadto w dniu dzisiejszym uczestniczył we wręczeniu
świadectw ukończenia szkoły. Pan Starosta podziękował także wszystkim nauczycielom
uczącym we wszystkich szkołach na terenie naszego powiatu, którzy swoją postawą dali
wyraz temu, że są z uczniami.
O zabranie głosu poprosił także pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że pan
Starosta w swoim wystąpieniu powiedział, że uczestniczył w spotkaniu w miejscowości
Karsy wraz z osobami, które wymienił. Rozumie, że jako Starosta organizuje swoje
spotkania, ale ma prośbę o ile to możliwe żeby zapraszać radnych, którzy pochodzą z terenu
danej gminy.
O zabranie głosu poprosił pan radny Wojciech Majcher, który odnosząc się do powyższego
zapytania powiedział, że na spotkanie w miejscowości Karsy został zaproszony wraz z
radnym Andrzejem Gajkiem na wniosek mieszkańców, potwierdzając tym samym, iż nie ma
wpływu na to kto jest zapraszany na tego typu spotkania, gdyż wystosowuje je organizator.
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.
O zabranie głosu poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że nie ma
pytań ani interpelacji, ale chciałby złożyć oświadczenie. Rozumie, że w statucie powiatu
widnieje zapis, iż sesję nadzwyczajną można zwołać na dzień wcześniej, czyli na 24h przed
jej rozpoczęciem, dlatego też jego zdaniem termin nie został dochowany. Ponadto sesja ta nie
została zwołana jedynie w temacie jednej uchwały tylko po to żeby przykryć pomyłkę pana
Starosty. Nie mniej jednak on zachował się inaczej niż kiedyś zachowano się wobec niego,
gdyż uważa, że rzeczą ludzką jest się pomylić. Następnie pan radny Bogusław Włodarczyk
odniósł się do sytuacji jaka miała miejsce na ostatniej sesji nadzwyczajnej, mówiąc, że
pełniąc uprzednio funkcję starosty również znalazł się w podobnej sytuacji i musiał
zrezygnować z pełnionej funkcji co wiązało się z odwołaniem całego zarządu. Dodał, że nie
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zabierałby głosu w dniu dzisiejszym na ten temat, gdyby nie fakt zaskarżenia przez
parlamentarzystów PiS uchwały powołującej go ponownie na stanowisko starosty. Uważa, iż
powinien zostać przeproszony za to, że wówczas zrobiono z niego przestępcę. Ponadto ma
pytanie, czy dziś również wystosowane będzie, jak poprzednio pismo do pani Wojewody
w sprawie uchylenia tej uchwały, czy zostanie przeproszony za niesłuszne oskarżenia.
Następnie pan radny Bogusław Włodarczyk odczytał stanowisko pana Senatora
J. Rusieckiego odnośnie swojego odwołania i powołania. Kontynuując pan radny powiedział,
że jego intencją nie jest uwidocznienie popełnienia błędu przez obecnego pana Starostę, gdyż
każdy może się pomylić, ale zadanie pytania do parlamentarzystów, czy przeproszą go za
ówczesne zachowanie.
Następnie o zabranie głosu poprosiła pani radna Aneta Bławat, która powiedziała, iż doszły
do niej informacje, że w Warsztatach Terapii Zajęciowej Nr 2 został zatrudniony kierownik.
Osoba ta podobno nie posiada doświadczenia, wykształcenia ani odpowiednich kwalifikacji
na to stanowisko. Chciałaby wyjaśnić tą sprawę i zgłasza wniosek do Przewodniczącego
Komisji, skarg, wniosków i petycji celem sprawdzenia, czy informacja jest prawdziwa, gdyż
może się okazać nie prawdziwa. Natomiast w przeciwnym wypadku, aby członkowie komisji
sprawdzili, czy nie pracuje na warsztatach osoba, która jest kompetentna i mogłaby pełnić
takie stanowisko.
Pan Przewodniczący odpowiedział, że został złożony przez radną wniosek i pan Starosta
odpowie na niego w pkt 7 porządku obrad. Kontynuując zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby
zabrać głos w realizowanym punkcie obrad.
O zabranie głosu poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który powiedział, że zgłaszał
w ostatnim czasie prośby skierowane zarówno do Przewodniczącego Rady Powiatu, jak
i Przewodniczących komisji, których jest członkiem odnośnie czasu zwołania posiedzeń.
Dodał, że pan Starosta zapewniał, że godziny będą dostosowane. Niestety o zwołaniu
ostatniej nadzwyczajnej sesji (zwołanej na dzień 10/04/2019) dowiedział się po godzinie
14:00 we wtorek i nie był w stanie w tak krótkim czasie zapewnić sobie zastępstwa w pracy,
ani nie mógł zostawić przychodni, którą prowadzi bez obsady lekarskiej. Zapytał, jak ma się
publiczne zapewnienie pana Starosty, że takie sytuacje nie będą miały więcej miejsca, a mimo
wszystko stało się inaczej. Zaznaczył, że jego zdaniem też czas zwołania sesji tj. na 1 dzień
przed rozumie jako 24 h.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek oznajmił, że wszyscy radni wykonują jakiś zawód
i w sprawach nadzwyczajnych nie zawsze da się to pogodzić, ale w innym przypadku na
pewno będzie to uwzględniane. Następnie zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania.
Nikt więcej nie zabrał głosu, wobec
dalszej części obrad.

czego pan Przewodniczący przeszedł do realizacji

Ad. 6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2019 – 2027.
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Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2019 – 2027, proponując, iż odczyta również uzasadnienie.
O głos poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który poprosił o nieodczytywanie
uzasadnień do poszczególnych projektów uchwał, gdyż każdy z nich był przedmiotem
obrad komisji stałych i treści ich są znane radnym.
Wszyscy radni pozytywnie odnieśli się do propozycji radnego Włodarczyka.
Wobec powyższego pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedstawionej
treści.
Nikt nie zgłosił uwag. Następnie pan Przewodniczący poddał pod głosowanie
odczytany projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2019 – 2027.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr VIII.25.2019 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.
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez panią
Bożenę Kornacką – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 rok.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr VIII.26.2019 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.
c) wyodrębnienia działającego w ramach struktur Dziennego Domu „Senior +”
w Stodołach - Koloniach Klubu „Senior +” w Ożarowie i nadania statutu.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez pana Adama
Rozszczypałę – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
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Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia
działającego w ramach struktur Dziennego Domu „Senior +” w Stodołach - Koloniach
Klubu „Senior +” w Ożarowie i nadania statutu.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.
O zabranie głosu poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że
w tym temacie odbyła się dyskusja na posiedzeniu Komisji rolnictwa, ochrony
środowiska, dróg i transportu, dodał, że wyjaśnienia pani kierownik i pana mecenasa
go nie przekonały dlatego też oznajmia, iż będzie głosował przeciw tej uchwale i
dwóm kolejnym, które z tego tematu wynikają.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
O głos poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który powiedział, że jego zdaniem
również nie przekonały go wyjaśnienia pana mecenasa. Stwierdził, iż widniejący
wykaz tego co powiat może robić nie znaczy, że innych rzeczy nie może. Dodał, że
nie ma nigdzie zapisu mówiącego, że powiat nie może prowadzić takiej działalności.
O głos poprosił pan Starosta, który stwierdził, że jeśli radni tego nie rozumieją to ich
problem, gdyż jest opinia prawna w tej sprawie, z którą nie powinno się dyskutować.
Dodał, że jeśli przyjdzie kontrola to będzie wówczas trzeba ponieść konsekwencje
decyzji, które były podejmowane przez poprzedni zarząd. Dlatego też uważa, że
podjęcie uchwały jest zasadne, a opinia pana mecenasa wyczerpująca.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu mecenasowi Pawłowi Koziarzowi, który
powiedział, że informacje przedstawione są na podstawie przepisów prawa,
a wyliczenia stanowią katalog zamknięty, czyli więcej nie wolno. Dodał, że radni
otrzymali wyciąg ze strony internetowej ministerstwa (http://senior.gov.pl/), gdzie
opisane szczegółowo zostały poszczególne elementy funkcjonowania dziennych
domów i klubów „Senior +”. Podkreślił, że ośrodków wsparcia nie można ze sobą
łączyć.
O głos ponownie poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że ma
prawo mieć własne zdanie i nie zgodzić się. Poprosił, aby nie było złośliwości.
Głos zabrał pan Starosta mówiąc, iż w jego wypowiedzi nie było złośliwości.
O głos poprosił ponownie pan radny Zbigniew Wołcerz, który powiedział, że
wypowiedź pana mecenasa trochę już go przekonała i wnosi o 3 minutową przerwę
celem dokonania konsultacji.
O głos poprosiła również pani radna Wiesława Słowik, która powiedziała, że na
posiedzeniu komisji kilkakrotnie zadawała pytania panu mecenasowi, gdyż sama też
nie była przekonana, nie mniej jednak pan mecenas udzielił jej stosownych wyjaśnień.
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O głos poprosił ponownie pan radny Zbigniew Wołcerz, który powiedział, że pan
mecenas na posiedzeniu komisji przedstawił jedynie zapis prawny mówiący co wolno,
a nie to czego nie wolno.
Pan Przewodniczący ogłosił 3 - minutową przerwę (godz. 14:59).
Obrady zostały wznowione przez Przewodniczącego Rady Powiatu o godz. 15:02.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
wyodrębnienia działającego w ramach struktur Dziennego Domu „Senior +”
w Stodołach - Koloniach Klubu „Senior +” w Ożarowie i nadania statutu.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr VIII.27.2019 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.
d) nadania Statutu Dziennemu Domowi „Senior + ” w Stodołach – Koloniach.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Dziennemu
Domowi „Senior + ” w Stodołach – Koloniach, a następnie zapytał, czy ktoś chciałby
zabrać głos.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego poddał odczytany projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr VIII.28.2019 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.
e) o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatu Opatowskiego.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez pana Adama
Rozszczypałę – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie
nadania statutu Powiatu Opatowskiego.
Następnie pan Przewodniczący Wacław Rodek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego poddał odczytany projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr VIII.29.2019 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
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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.
f)

przyjęcia stanowiska w sprawie płatności w ramach działania „Płatność dla obszarów
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” dla rolników.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez panią
Bożenę Kornacką – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez panią Alicję Frejlich –
Przewodniczącą Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu, która
odczytała w całości treść stanowiska w sprawie płatności w ramach działania
„Płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami” dla rolników Powiatu Opatowskiego.
Następnie o zabranie głosu poprosił pan radny Jacek Dwojak, który podziękował
zarówno Zarządowi Powiatu, jak i członkom Komisji rolnictwa, ochrony środowiska,
dróg i transportu za pozytywne zajęcie stanowiska, które złożył na komisję wraz
z rozszerzeniem na inne gminy naszego powiatu prosząc jednocześnie radnych by
głosowali za przyjęciem odczytanego projektu uchwały.
Pan Przewodniczący powiedział, że już wcześniej Wójt Gminy Tarów występował
także z wnioskiem w tej sprawie i pan Starosta również interweniował wystosowując
pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodał, że obecnie będziemy
występowali w imieniu wszystkich rolników z terenu powiatu.
O głos poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która w ramach sprostowania
powiedziała, że nie tylko Wójt Gminy Tarłów, ale także inni wójtowie występowali
z pismami w tej sprawie do ministerstwa.
Następnie pan Przewodniczący poddał odczytany projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr VIII.30.2019 została podjęta 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.

g) skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie skargi na działalność
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie, a następnie zapytał, czy ktoś
chciałby zabrać głos.
Radni uznali, że projekt został wyczerpująco zreferowany na posiedzeniach komisji.
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Głos zabrał pan Starosta Tomasz Staniek, który powiedział, że nie ma zastrzeżeń do
realizowania zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie.
Wobec powyższego pan Przewodniczący poddał pod głosowanie odcztany projekt
uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Opatowie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr VIII.31.2019 została podjęta i stanowi załącznik
nr 20 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 11 głosów, „przeciw” - 6 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 21 do niniejszego
protokołu.
Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Przewodniczący przeszedł do realizacji
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek udzielił głosu panu Staroście Tomaszowi Stańkowi,
który odnosząc się do zapytania pani radnej Anety Bławat powiedział, że za zatrudnianie
kierownika WTZ odpowiedzialny jest dyrektor DPS. Dodał, że przyjrzy się zatrudnianiu
kierowników, dyrektorów, także tych z poprzedniej kadencji m.in. WTZ w Czekarzewicach,
Bidzinach. W dalszej części wypowiedzi pan Starosta odniósł się do słów radnego Zbigniewa
Wołcerza mówiąc, iż oczywiście starają się wszyscy żeby godziny posiedzeń były
dostosowywane, ale nie zawsze udaje się to zrealizować. Nadmienił, iż nie przypomina sobie,
aby ktoś w poprzedniej kadencji uzgadniał z nim termin zwoływania sesji, nie mniej jednak
będą się starać i pan Przewodniczący weźmie to z pewnością pod uwagę choć nieraz takiej
możliwości nie ma. Kontynuując pan Starosta powiedział, że będąc 4 lata radnym powiatu ani
razu nie był zaproszony przez Zarząd Powiatu na organizowane spotkania miejskie. Spotkania
są też organizowane przez wsie i to od nich takie zaproszenie wychodzi. Ponadto on sam
organizuje również spotkania, na które będzie zapraszał kogo uważa. Pan Starosta powiedział,
że będą przeprowadzane w jednostkach organizacyjnych audyty, które będzie udostępniał.
Dziwi go jedynie fakt, że ci którzy korzystali i budzili najwięcej kontrowersji teraz są
najbardziej aktywni.
Głos zabrał pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że skoro pan Starosta
sugeruje, że za jego czasu były nieprawidłowości to proponuje, aby jedna z komisji zebrała
się i sprawdziła temat obsady stanowisk kierowniczych nie tylko w Bidzinach
i Czekarzewicach, które wymienił pan Starosta zapominając o WTZ w Sobowie, czy na ul.
Słowackiego w Opatowie.
Pan Przewodniczący powiedział, że odpowiedzi zostały udzielone.
Wywiązała się dyskusja, w wyniku której o głos poprosił pan radny Kazimierz Żółtek prosząc
pana Przewodniczącego o trzymanie dyscypliny w zakresie udzielania głosu radnym.
Protokół Nr VIII.2019 z sesji Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji odbytej w dniu 26 kwietnia 2019 r.

10

OR - II.0002.8.2019

Pan Przewodniczący stwierdził, że radni go nie słuchali. Poprosił o stosowanie się do jego
poleceń, a następnie przeszedł do realizacji ostatniego punktu obrad.
Ad. 8. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek wypowiedział formułę – „zamykam obrady sesji Rady
Powiatu w Opatowie”.
Na tym sesję zakończono.
Protokołowała:
mgr Sylwia Zakrzewska

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Wacław Rodek
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