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Protokół Nr IX.2019
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 29 maja 2019 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 1500, a zakończone o godzinie 1610.
W sesji wzięło udział 12 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 12 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.
Poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy radny mógł się z nim zapoznać,
po czym 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 12 radnych.
„Za” –12 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.
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,
Protokół Nr IX.2019 z sesji Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji odbytej w dniu 29 maja 2019 r.

1

OR - II.0002.9.2019

b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019
rok,
c) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok
2018,
d) przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Opatowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2018 r.,
e) zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Stodołach
– Koloniach,
f) zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Ożarowie,
g) o zmianie uchwały w sprawie wyodrębnienia działającego w ramach struktur
Dziennego Domu „Senior +” w Stodołach – Koloniach Klubu „Senior +”
w Ożarowie i nadania statutu.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie obrad IX sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do odczytanego projektu porządku obrad.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem zaproponowanego
porządku obrad.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 11 radnych.
„Za” –11 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
System nie odnotował oddania głosu przez panią Małgorzatę Jalowską – Wicestarostę.
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 5 do niniejszego protokołu. Ponadto pan Starosta podziękował
zarówno wszystkim strażakom na czele z panem Komendantem Powiatowym Państwowej
Straży Pożarnej w Opatowie Sylwestrem Kochanowiczem, jak również zespołowi
zarzadzania kryzysowego za ogrom pracy włożony we wzorcowo przeprowadzoną akcję
przeciwpowodziową. Wspomniał również o rekordowej w bieżącym roku liczbie 32 zadań
inwestycyjnych. Nadmienił, że postara się na kolejną sesję przygotować listę tychże zadań.
Pan Starosta nadmienił również, że wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w zakresie ONW, którą wszyscy radni otrzymają na adresy e – mail (załącznik nr 6 do
protokołu).
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do pana Starosty w bieżącym punkcie obrad.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Przewodniczący poinformował o przejściu do
kolejnego punktu obrad.
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Ad.5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie obrad.
O zabranie głosu poprosiła pani radna Agnieszka Łuba – Mendyk, która odczytała treść
interpelacji dotyczącej remontu drogi powiatowej Nr 0767T na odcinku przez wieś
Grochocice z uwagi na zły stan techniczny i tym samym zagrożenia dla uczestników ruchu.
Następnie pani radna zgłosiła również zapytanie: czy w roku bieżącym będzie realizowana
przebudowa drogi powiatowej Nr 0743T w miejscowości Stodoły – Kolonie na odcinku drogi
tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0767T za wjazd do szkoły podstawowej
w Stodołach oraz dokończeni tej drogi w miejscowości Stodoły – Kolonie (Podgrochocice)
łączącej się z drogą powiatową w m. Grochocice? Radna Agnieszka Łuba – Mendyk złożyła
przedmiotowe pisma na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Wacława Rodka.
Przedmiotowy materiał stanowi kolejno załączniki nr 7 i nr 8 do niniejszego protokołu.
Następnie o zabranie głosu poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która odniosła się do
informacji między sesjami przedstawionej przez pana Starostę i tzw. dmuchańców, które
zostały przekazane Powiatowemu Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie.
Zapytała, czy mogą z nich skorzystać samorządy gminne, które organizują imprezy dla
dzieci?
Pan Starosta odpowiedział, że tak. Dodał, że w tej sprawie należy się kontaktować
z dyrektorem PCKT i R w Opatowie.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
O głos poprosiła pani radna Barbara Kasińska, która odnosząc się do sprawy związanej
z budową masztów antenowych poprosiła, by pochylić głowy i pomóc mieszkańcom.
Zaznaczyła, że wie, iż Starostę obowiązują przepisy ustawy, nie mniej jednak chciałaby, aby
mieszkańcy odbierali ich jako tych radnych, którzy chcą im pomóc.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
Nikt więcej nie zabrał głosu, wobec czego 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 oznajmił, że wszystkie projekty uchwały były przedmiotem
obrad poszczególnych komisji stałych i uzyskały pozytywną opinię.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2019 – 2027, po
czym zapytał, czy są pytania.
Wobec ich braku pan Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany projekt
uchwały.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr IX.32.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych.
„Za” – 12 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 10 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 IX.33.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych.
„Za” – 12 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu.
c) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok 2018.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez pana Adama
Rozszczypałę – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok 2018.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr IX.34.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych.
„Za” – 12 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu.
d) przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Opatowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2018 r.
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Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez panią
Bożenę Kornacką – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka wyjaśniła, iż zanim odczyta projekt
uchwały chciała poinformować, że w sprawozdaniu na str. 7 pkt 3 nastąpiła zmiana
w wysokości kwoty dofinansowania na zakup koszulek przez Powiat Opatowski
przekazanych następnie Klubowi Olimpiad Specjalnych TRAMP będących na
prawach organizacji pozarządowej i działającym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Niemienicach z kwoty 1500,00 zł na kwotę 1000,00 zł. Powyższa
kwota tj. 1500,00 zł została wpisana omyłkowo, w związku powyższym nastąpi
zmiana w tabeli pt. obszar zadaniowy finansowania str. 8 w/w sprawozdania
w punkcie 3 z kwoty 6500,00 zł na kwotę 6000,00 zł oraz w pkt 5 łączna kotwa
dotacji w 2018 r. z kwoty 288 505,88 zł na 288 005,88 zł. Kontynuując pani
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2018 r. Kontynuując pani Wiceprzewodnicząca odczytała treść
projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy
Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r.
Następnie pan Przewodniczący Wacław Rodek zapytał, czy są uwagi lub pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr IX.35.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych.
„Za” – 12 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu.
e) zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Stodołach –
Koloniach.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały w sprawie zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Stodołach –
Koloniach, po czym zapytał, czy są pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr IX.36.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych.
„Za” – 12 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 18 do niniejszego
protokołu.
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f)

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Ożarowie.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez pana Adama
Rozszczypałę – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Ożarowie.
Następnie pan Przewodniczący Wacław Rodek zapytał, czy są uwagi lub pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr IX.37.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych.
„Za” – 12 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 20 do niniejszego
protokołu.

g) o zmianie uchwały w sprawie 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 panią
Bożenę Kornacką – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt uchwały w sprawie
o zmianie uchwały w sprawie wyodrębnienia działającego w ramach struktur
Dziennego Domu „Senior +” w Stodołach – Koloniach Klubu „Senior +” w Ożarowie
i nadania statutu.
Następnie pan Przewodniczący Wacław Rodek zapytał, czy są uwagi lub pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr IX.38.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych.
„Za” – 12 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 22 do niniejszego
protokołu.
Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Przewodniczący przeszedł do realizacji
kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek udzielił głosu panu Staroście Tomaszowi Stańkowi,
który podziękował radnej Wiesławie Słowik za zaproszenie na Zamek Krzyżtopór
w Ujeździe, gdzie dzieci śpiewały przeboje z lat 60-tych, 70 - tych i 80 - tych. Następnie pan
Starosta podziękował również wszystkim radnym za przegłosowanie uchwał, w których
zawarte było dofinansowanie na doposażenie dla naszego szpitala. Całość projektu opiewa na
kwotę 6 500 000,00 zł, wkład własny powiatu to 1 300 000,00 zł. Następnie oznajmił, że jest
jeszcze projekt dot. przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Nr 1
w Opatowie i przebudowa internatu i jego koszt to 2 770 000,00 zł. Kontynuując pan Starosta
odniósł się do interpelacji złożonych przez panią radną Agnieszkę Łubę – Mendyk mówiąc,
że stan dróg zostanie sprawdzony i odpowiedź w powyższej sprawie zostanie udzielona na
piśmie. W dalszej wypowiedzi nawiązał do pytania pani radnej Barbary Kasińskiej mówiąc,
iż trzeba okazać pomoc mieszkańcom i widzi to dwukierunkowo tzn. pierwsze zostało już
zrealizowane tj. zostało zorganizowane spotkanie z siecią P4, gdzie wnioskowaliśmy
o wskazanie alternatywnej lokalizacji tego masztu i mieszkańcy mieli możliwość rozmów
z przedstawicielami tej sieci i zgłaszali propozycje przesunięcia go o 200 m. Dodał, że
pomiędzy 10, a 15 czerwca br. będzie zorganizowane kolejne spotkanie, podczas którego
zostaną przedstawione 3 propozycje lokalizacji masztu i to mieszkańcy zdecydują, gdzie ten
nadajnik będzie stał. Nadmienił, że sieć P4 jest gotowa zrezygnować z pierwotnego zamysłu
pomimo poniesionych już kosztów. Pan Starosta oznajmił, że należałoby zmienić również
nastawienie do całej sprawy, gdyż niektórzy zbytnio się nakręcają i mówią nieprawdę.
O głos poprosił pan Wiceprzewodniczący Adam Rozszczypała, który odnosząc się do
wypowiedzi pana Starosty powiedział, że problem istnieje i być może należałoby pomóc
mieszkańcom wybrać lokalizację oddaloną od zabudowań. Dodał, że cieszy się, że są
fachowcy, z którymi mieszkańcy mogli się spotkać.
Pan Starosta dopowiedział, że dlatego w swojej wcześniejszej wypowiedzi wspomniał już, że
to mieszkańcy podejmą decyzję, bo nie sądzi, aby którykolwiek z radnych zdecydował się
wziąć na siebie taką odpowiedzialność. Ponadto stawianie masztów nie zależy od jego chęci,
tylko takie są przepisy prawa. Zaznaczył, że decyzja w tej sprawie została wydana zgodnie
z prawem.
Głos zabrała pani radna Barbara Kasińska, która podziękowała panu Staroście mówiąc, iż
o taką pomoc jej chodziło.
Pan Przewodniczący stwierdził, ze punkt został wyczerpany po czym poinformował radnych,
że w okresie pomiędzy sesjami wpłynęła informacja od:
1) WSA w Kielcach, że jeden z radnych złożył skargę pismem z dniem 23 kwietnia 2019 r. na
uchwały rady powiatu z dnia 10 kwietnia 2019 r.;
2) Wojewody Świętokrzyskiego, że ten sam radny złożył wniosek o wszczęcie postępowania
nadzorczego pismem z dniem 23 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwał rady powiatu z dnia 10 kwietnia 2019 r. Nadmienił, iż akta sprawy w całości zostały
przesłane. Z chwilą uzyskania kolejnych informacji w przedmiotowej sprawie poinformuje
radnych na jednej z kolejnych sesji. Kontynuując przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Protokół Nr IX.2019 z sesji Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji odbytej w dniu 29 maja 2019 r.
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OR - II.0002.9.2019

Ad. 8. Zakończenie obrad IX 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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