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Protokół Nr X.2019
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 24 czerwca 2019 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 1300, a zakończone o godzinie 1546.
W sesji wzięło udział 14 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.
Nieobecni radni: Aneta Bławat, Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański.
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 14 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 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 pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący odczytał 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. Raport o stanie Powiatu Opatowskiego za 2018 rok.
a) przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu „Raportu o stanie Powiatu
Opatowskiego za 2018 rok”,
b) debata nad „Raportem o stanie Powiatu Opatowskiego za 2018 rok”,
Protokół Nr X.2019 z sesji Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji odbytej w dniu 24 czerwca 2019 r.

1

OR - II.0002.10.2019

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opatowie wotum
zaufania za 2018 rok.
7. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2018,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Opatowskiego za 2018 r.,
c) przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2018
r.,
d) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania
budżetu Powiatu Opatowskiego za 2018 r.,
f) złożenie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.,
g) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
h) przedstawienie przez komisje stałe Rady Powiatu opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu powiatu za rok 2018:
 Opinia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu,
 Opinia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej,
 Opinia Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Opatowskiego za 2018 r.,
b) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.,
c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2019 – 2027,
d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 r.,
e) zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemienicach,
f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Powiat Opatowski od
Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
g) sfinansowania dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego świadczeń gwarantowanych
z rodzaju rehabilitacja lecznicza w drugim półroczu 2019 roku.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad X 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 14 radnych.
„Za” –14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu obrad.
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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.
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.
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 złożyła interpelację
dotyczącą uzupełnienia wyposażenia Dziennego Domu „Senior+” w Stodołach – Koloniach
w stolik oraz krzesła.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
O głos poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która odnosząc się do informacji złożonej
przez pana Starostę (aktywizacja osób na terenach wiejskich) zapytała, czy samorządy
gminne mogą również składać wnioski na roboty publiczne, których będzie ok. 40.
Pan Starosta poprosił, aby na zapytanie radnej odpowiedzi udzieliła dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy, która jest obecna na obrad jest na sali obrad.
Pani dyrektor oznajmiła, że będą mogły korzystać z tych funduszy zarówno jednostki
powiatu, powiat, jak i jednostki gminne.
Pani radna Słowik powiedziała, nie słyszała dokładnie wypowiedzi pani dyrektor, nie mniej
jednak podejdzie po sesji i zapyta o szczegóły.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
Nikt więcej nie zabrał głosu, wobec czego przeszedł do realizacji dalszej części obrad.
Ad. 6. Raport o stanie Powiatu Opatowskiego za 2018 rok.
a) przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu „Raportu o stanie Powiatu
Opatowskiego za 2018 rok”.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Tomaszowi Stańkowi – Staroście
Opatowskiemu, który powiedział, że raport jest nowością i obejmuje podsumowanie
działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. W niniejszym
raporcie zostały zawarte również informacje z zakresu realizacji zadań powiatu tj.
edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, wsparcie rodziny
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i systemu pieczy zastępczej, polityka prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych,
transport zbiorowy i drogi publiczne, kultura fizyczna i turystyka, geodezja, kartografia
i kataster, gospodarka nieruchomościami, gospodarka wodna, ochrona środowiska
i przyrody, rolnictwo, leśnictwo, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa, przeciwdziałanie bezrobociu oraz
aktywizacja lokalnego rynku pracy, ochrona praw konsumenta, nieodpłatna pomoc
prawna i edukacja prawna, obronność, promocja powiatu, współpraca i działalność na
rzecz organizacji pozarządowych, działalność w zakresie telekomunikacji. Pan Starosta
dodał, że całość raportu zgodnie z przepisami została zamieszczona na stronie
internetowej starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tj. wszystkie ustawowe
przesłanki zostały spełnione. Pan Starosta powiedział, że debata nad raportem jest
sprawą publiczną, nie mniej jednak nikt z mieszkańców się do niej nie zgłosił, zatem
prawo do dyskusji mają jedynie radni. Następnie pan Starosta oznajmił, że Zarząd
Powiatu obecnej kadencji w ubiegłym roku (2018) funkcjonował przez 40 dni, ale
ciągłość władzy jest i dlatego to on jako Starosta jest zobligowany do przedstawienia
niniejszego raportu. Następnie pan Starosta przedstawił krótki opis sytuacji
demograficznej. W dalszej wypowiedzi odniósł się do podjętych i wykonanych uchwał
Rady Powiatu w Opatowie, których łącznie w rejestrach zarejestrowanych jest 1266, z
czego w V kadencji podjęto 295 uchwał Rady Powiatu w Opatowie oraz 457 uchwał
Zarządu Powiatu w Opatowie. W roku 2018 odbyło się łącznie 10 sesji Rady Powiatu z
czego 7 w V kadencji, a 3 w VI kadencji. Następnie pan Starosta przestawił
najważniejsze informacje dotyczące edukacji publicznej. Wymienił zespoły szkół,
specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, Zespół Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznych, które funkcjonują na terenie naszego powiatu. Pan Starosta
poinformował także o inwestycjach realizowanych w roku sprawozdawczym,
a mianowicie, iż w ramach realizowanych inwestycji przez placówki oświatowej zostały
wykonane następujące zadania:
 Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie. Budowa nowego segmentu sportowego wartość
netto: 1 540 788,69 zł. + VAT, remont segmentu sportowego oraz modernizacja
i remont warsztatów ZS nr 1 w Opatowie w ramach projektu pn.: „Podnoszenie
efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie, Zespole Szkół nr 2
w Opatowie oraz Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie poprzez
wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”. Dodał, że prace zostały rozpoczęte
w poprzedniej kadencji, nie mniej jednak cieszy się, że pomimo wynikłych
problemów, usterek udało się dokończyć inwestycję bez wchodzenia na drogę
sądową. Nakłady finansowe obejmowały m. in. materiały do remontów sal
dydaktycznych, łazienek uczniowskich, pomieszczeń biurowych; naprawy, przeglądy
i konserwacje sprzętu elektronicznego, dźwigników warsztatowych, windy dla
niepełnosprawnych, gaśnic przeciwpożarowych.
 Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie. Budowa zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego,
 Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie. Modernizacja
wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy.
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemienicach. Nakłady finansowe
obejmowały remont kuchni, pomieszczeń gospodarczych na poddaszu, remont klas
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szkolnych, remont nawierzchni brukowej, utwardzenie wjazdu do garaży, naprawy
samochodów.
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jałowęsach. Nakłady finansowe na
zakup materiałów i usług remontowych w kwocie 66 715,29 zł.
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka.
Nakłady finansowe na zakup materiałów i usług remontowych w kwocie 33 742,42
zł.
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie - termomodernizacja
obiektów budowlanych. Nakłady finansowe na zakup materiałów i usług
remontowych w kwocie 65 058,19 zł.
Ponadto pan Starosta powiedział, że nasz powiat jest jedynym powiatem w Polsce,
który finansuje dla swoich mieszkańców zabiegi rehabilitacyjne - w roku 2018 powiat
zakupił 77.702 zabiegów fizjoterapeutycznych za kwotę 546.457,80 zł. Pan Starosta
oznajmił, że od dnia 21 listopada 2018 r., po tym jak został zaprzysiężony nowy zarząd
podjęte zostały natychmiastowe rozmowy ze spółką Centrum Dializa w celu przejęcia
szpitala. Wspomniał również o próbach przejęcia szpitala przez Zarząd Powiatu
poprzedniej kadencji, które się nie powiodły. Po przeprowadzonych przez obecny
zarząd negocjacjach szpital wrócił od dnia 1 kwietnia 2019 r. w ręce powiatu. Następnie
pan Starosta odniósł się do powiatowej infrastruktury drogowej i działań podjętych
w latach poprzednich informując, że również w obecnie trwającej kadencji będą
kontynuowane ze szczególnym zwróceniem uwagi na budowę chodników w celu
zwiększenia bezpieczeństwa. Na ten rok zostało zaplanowane 6 chodników na kwotę
ok. 6 mln. zł. Nadmienił, że łączna długość dróg publicznych kat. powiatowej w km to:
484,9 w tym 17,6 ulic. Łączna ilość obiektów mostowych: 32. W odniesieniu do
informacji dotyczących kultury i opieki nad zabytkami pan Starosta powiedział, że
możemy się poszczycić utworzonym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji. Został
udostępniony Plac Rekreacyjno-Wypoczynkowy, zwany popularnie „Promenadą”,
którym kieruje PCKTiR Opatów. Jest on wyposażony w obiekty sportowo-rekreacyjne
do aktywnego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu dla całej rodziny, m. in. park
linowy, skate-park, altany do grillowania, fontannę, siłownię, duży plac zabaw oraz
boisko wielofunkcyjne. To ostatnie miejsce w sezonie zimowym (grudzień 2018 –
marzec 2019) zostało przekształcone na lodowisko, z którego przez cały sezon aż
kilkanaście tysięcy osób skorzystało z darmowej wypożyczalni łyżew. Organizowane na
„Promenadzie” czy na lodowisku imprezy przyciągały wiele osób spoza powiatu
opatowskiego, będąc doskonałą wizytówką i promocją naszego regionu. Pan Starosta
powiedział, iż w Podziemiach Opatowskich funkcjonuje punkt informacji turystycznej,
udzielający informacji w zakresie nie tylko powiatu, ale całego regionu
świętokrzyskiego. Powiatowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji pozyskało
wystawy, szczególnie o tematyce regionalnej, czego przykładem jest współpraca
z Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. W 2018 roku w ramach
działalności turystycznej PCKTiR współorganizowało i organizowało wiele imprez. Pan
Starosta podziękował również pracownikom i kierownikowi Wydziału Inwestycji za
włożony wkład pracy z bardzo dobrze zagospodarowany teren przyszpitalny.
Kontynuując wspomniał również o dobrej współpracy ze wszystkimi gminami naszego
powiatu zaznaczając, że jest pod wrażeniem bardzo dobrych, pozytywnych relacji
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międzyludzkich. Powiat był również współorganizatorem imprez sportowych takich
jak: Turniej Opatowskiej Ligi Piłki Halowej pod patronatem Starosty Opatowskiego,
Wojewódzkie Zawody w Tenisie Stołowym, VII Wakacyjna impreza na orientację
w Ożarowie, Ultramaraton Kolarski „Bałtyk-Bieszczady Tour 2018”, VI Opatowski
Bieg Niepodległości i wiele innych. Kontynuując wypowiedź pan Starosta przedstawił
najważniejsze informacje dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
realizowanych przy udziale policji, straży pożarnej oraz realizowanych programach tj.
np. Program „Bezpieczne Świętokrzyskie”, „Czujka na Straży Twojego
Bezpieczeństwa”. Pan Starosta oznajmił, że opracowany dokument jest przedstawiany
po raz pierwszy w oparciu o przesłanki ustawowe i zawiera skrótową informację z prac
zarządu powiatu, jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych starostwa.
Niektóre programy czy sprawozdania rozpatrywane są indywidualnie przez organy
powiatu i są szczegółowym materiałem stanowiącym niejednokrotnie załącznik do
uchwał, m.in. sprawozdania służb, inspekcji, straży czy programów realizowanych
przez PCPR. Dodał, że słowa podziękowania za włożony wkład w opracowanie
dokumentu należą się pracownikom Starostwa Powiatowego w Opatowie i jednostkom
organizacyjnym. Na bazie przedstawionych danych widoczny jest zaangażowanie w
realizacji zadań powiatu. Jako organ wykonawczy powiatu zdajemy sobie sprawę, że
wspólnie możemy jeszcze wiele osiągnąć. To dzięki naszym współpracownikom,
koleżankom i kolegom radnym możliwa jest realizacja wielu projektów. W roku 2019
na chwilę obecną już podjęliśmy się realizacji 32 zadań inwestycyjnych (na kwotę ok.
20 mln zł). Dlatego też liczymy na wsparcie, za które z góry dziękujemy. Nadmienił, że
na sali obrad obecni są kierownicy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu,
którzy są przygotowani do szczegółowego udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące
raportu.
Pan Przewodniczący podziękował panu Staroście za przestawienie raportu.
Raport o stanie Powiatu Opatowskiego za 2018 rok stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu.
b) debata nad „Raportem o stanie Powiatu Opatowskiego za 2018 rok”.
Pan Przewodniczący oznajmił, że raport został przygotowany własnymi siłami
starostwa powiatowego i kierowników jednostek organizacyjnych. Jest to obszerny
dokument, był upubliczniony na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Opatowie, jak
również był przedmiotem obrad wszystkich posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu.
Nadmienił, że wszystkie poprawki zostały uwzględnione, po czym otworzył debatę,
pytając, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie.
O zabranie głosu poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która powiedziała, że słowa
podziękowania należą się za trud i ogrom pracy przede wszystkim dyrektorom,
kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych oraz kierownikom i pracownikom
starostwa. Zaznaczyła, że efekty osiągnięte przez powiat są między innymi zasługą
kadry pracowniczej dlatego też jako były członek Zarządu Powiatu dziękuje wszystkim
za dotychczasową współpracę. Pani radna Wiesława Słowik życzyła również obecnemu
panu Staroście realizacji zamierzonych celów i wszystkich zadań, o których mówił, jak
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również wyraziła nadzieję na dalszą owocną współpracę między samorządami
gminnymi i powiatem. Kończąc wypowiedź pani radna Słowik podziękowała panu
Staroście za umożliwienie gminom składania swoich potrzeb chociażby z zakresu
infrastruktury drogowej, budowy chodników zaznaczając, iż posiada wspaniałą załogę
realizującą zadania powiatu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w debacie.
O zabranie głosu poprosił pan Adam Rozszczypała – Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Opatowie, który powiedział, że możemy sobie wszyscy dziękować, ale
będąc radnym obecnej kadencji patrzy na działania z dłuższej perspektywy i uważa, że
wcale nie jest tak wspaniale. Dlaczego się zmieniła władza? Dlatego, że nie było zbyt
dobrze w tym powiecie – mówił pan radny. Następnie odniósł się do danych
z Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie mówiąc, iż Powiat Opatowski jest na
przedostatnim miejscu jeśli chodzi o bezrobocie, a gorszy jest jedynie Powiat Skarżyski.
Jest to debata nad stanem powiatu i jeśli zdiagnozujemy, że wszystko jest dobrze, to nie
będzie motywacji do tego by coś zmienić. Rozumie potrzebę tworzenia instytucji takich
jak placówki opiekuńczo – wychowawcze, czy specjalne ośrodki dla dzieci, nie niej
jednak w Powiecie Opatowskim bezrobocie wynosi 14%, a średnia w województwie to
8,7 %, do której nam daleko. Pan radny Rozszczypała wspomniał także o dużym
zatrudnieniu w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie naszego powiatu
mówiąc, że gdyby ich nie było, to bezrobocie byłoby jeszcze większe. W dalszej
wypowiedzi oznajmił, iż bardzo dobrym krokiem było przejęcie szpitala od spółki
Centrum Dializa. Następnie powiedział, że wszędzie mamy termomodernizacje
budynków, które nic nie wnoszą, a powinno się patrzeć na powiat z szerszej
perspektywy. Kolejnym elementem poruszonym przez radnego była sprawa obwodnicy,
która może dać szansę na rozwój powiatu. Nadmienił, iż należałoby się przymierzyć do
zakupu terenów pod inwestycje w celu przyciągnięcia inwestorów, wówczas jego
zdaniem byłby to impuls do rozwoju. Pan radny Rozszczypała powiedział również, że
wprowadzamy biznes, który nic nie wnosi tj. budują się nowe pawilony handlowe, co
zdaniem niektórych mieszkańców spowoduje zwiększenie bezrobocia. Dodał, że
mieszkańcy pytają go, kto wydał taką decyzję, gdyż są zaniepokojeni. Ponadto nie
podoba mu się, że pani radna Słowik tak chwali, gdyż choć obecny zarząd dużo zrobił,
to odpowiedzialność za poprzednie lata ponosi zarząd poprzedniej kadencji. Nadmienił,
iż poprzedni zarząd ma dwa sukcesy: jeden to doprowadzenie do bardzo dobrego stanu
dróg powiatowych, a drugi to, że powiat nie jest zadłużony. Nie mniej jednak jego
zdaniem być może należałoby powiat zadłużyć, aby przyciągnąć chociażby inwestorów,
ponieważ nie mieć długów i być w ogonie, to nie ma się czym chwalić.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który wyjaśnił, że jeśli chodzi
o zadania powiatu to zmiany są ciągłe i nie wszystko jest różowe. Musimy podążać za
rozwojem, ale trzeba rozróżnić jakie zadania nakładają na nas jako powiat przepisy
m.in. ustawy o samorządzie powiatowym, a jakie zadania nakładane są na gminy. Pan
Starosta wyjaśnił różnice pomiędzy gminą, a powiatem z zakresu szkolnictwa. Odniósł
się również do spraw związanych z termomodernizacją budynków, dzięki którym
powiat także zaoszczędził środki finansowe oraz podniósł jakość świadczonych usług.
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Następnie pan Starosta powiedział, że powiat zrealizował także inwestycję tworząc plac
rekreacji, choć było to poniekąd zadanie gminy, ale uważa to za dobrą rzecz.
W kolejnym elemencie wypowiedzi pan Starosta odniósł się do tematu rozwoju
gospodarczego, o który chodziło radnemu Rozszczypale mówiąc, iż w ostatnich 30
latach go nie było. Nie powstała żadna firma, nie powstało wiele miejsc pracy
w sektorze produkcji i jest to minus. Niestety tworzenie stref inwestycyjnych jest
domeną gminy, a nie powiatu. Nadmienił o dobrej współpracy z panem Burmistrzem
Grzegorzem Gajewskim, za którą jednocześnie podziękował. Dodał ponadto, iż liczy na
to, że przy dobrej współpracy uda się zagospodarować tereny przy obwodnicy Opatowa
i rozwinąć gospodarkę.
Następnie pan Przewodniczący udzielił głosu pani radnej Barbarze Kasińskiej, która
powiedziała, że bardzo ważną umiejętnością samorządu jest również wykorzystywanie
funduszy unijnych i wydaje się jej, że zarówno poprzedni zarząd powiatu, jak i obecny
ją posiada. Dlatego też wykorzystywany jest każdy moment, by dodatkowe środki do
budżetu powiatu zdobyć. Zaznaczyła, że nie zgadza się z wypowiedzią radnego Adama
Rozszczypały, że termomodernizacja, która objęła obiekty będące własnością naszego
powiatu nic nie wnosi, gdyż jest to wielka trudność w utrzymaniu tych jednostek.
Nadmieniła, że udało się również skorzystać z funduszy norweskich. Pani radna
Kasińska odniosła się również do słów radnego Rozszczypały, który powiedział, że pan
Starosta przecenia sprawę Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.
Oznajmiła, że punktem, który pomijano kiedyś była turystyka, z której można czerpać
dochody oraz tworzyć miejsca pracy.
O głos poprosił pan Adam Rozszczypała – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, który
w ramach sprostowania powiedział, że nie mówił, że kultura, czy turystyka jest
nieważna, gdyż cieszy się, że mamy podziemia, wydawane są również pozycje
książkowe nt. Opatowa.
Radna Barbara Kasińska odpowiedziała, że być może źle zrozumiała intencje radnego.
O głos poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która powiedziała, że również nie zgadza
się z wypowiedzią pana Adama Rozszczypały, gdyż w realizacji wszystkich zadań
inwestycyjnych na terenie powiatu biorą udział i są odpowiedzialni za to właśnie m.ni.
kierownicy podległych jednostek wraz ze swoimi pracownikami. Nadto nie wie, czy
radny zdaje sobie sprawę, ile potrzeba pracy, koncepcji, wizji, aby opracować jeden
projekt. Dodała, że sam pan Starosta powiedział przecież, że powiat przymierzył się do
realizacji 32 projektów inwestycyjnych. Zwróciła uwagę na ogrom pracy, który musi
zostać wykonany, aby wszystko zostało zrealizowane. Radna Wiesława Słowik odniosła
się także do wypowiedzi radnego Rozszczypały dot. PUP w Opatowie mówiąc, że
obecnie samorządy mają problem z pozyskaniem fachowców do pracy. Dodała, że stąd
tez było jej wcześniejsze pytanie, czy samorządy mogą składać wnioski na roboty
publiczne. Nadmieniła, że PUP stoi otworem, ale jest problem z pozyskaniem
pracownika o odpowiednim wykształceniu kierunkowym. Kończąc wypowiedź pani
radna zwróciła uwagę, że podziękowała pracownikom i kierownikom, którzy pracują na
osiągane wyniki. Nie dziękowałam za to czego nie było – mówiła radna, po czym
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ponownie podziękowała wszystkim dyrektorom, kierownikom i pracownikom prosząc
o dalszą pracę na rzecz powiatu.
Kontynuując pan Przewodniczący udzielił głosu panu Zbigniewowi Wołcerzowi, który
oznajmił, że jako radni trochę namieszali mieszkańcom powiatu w głowach, gdyż pan
Starosta w dość obszernym sprawozdaniu o stanie powiatu mówił, co konkretnie zrobił
Zarząd Powiatu poprzedniej i obecnej kadencji. Całą resztę uważa za małą demagogię
dlatego, że albo radny Rozszczypała pomylił kompetencje Powiatu Opatowskiego
z kompetencjami samorządów gminnych, albo startował do niewłaściwej rady. Pan
radny Wołcerz zwrócił również uwagę na przyrost naturalny naszego powiatu, który jest
dwa razy mniejszy niż średni w województwie świętokrzyskim. Młodzi ludzie od nas
odchodzą, gdyż nie ma zakładów pracy. Nie było dobrych szkół, co zostało zmienione.
To zrobił Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji i miliony, które zostały wpompowane
w infrastrukturę szkolną służą do tego, by młodzież zostawała w naszym powiecie i nie
szukała miejsc nauki gdzie indziej - nawet w sąsiednich powiatach – kontynuował radny
Wołcerz. Następnie odniósł się do zlekceważonych przez radnego Rozszczypałę
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, która przynosi bardzo duże
oszczędności i zwraca się w przeciągu 3 - 4 lat. Pan radny Zbigniew Wołcerz przychylił
się także do wypowiedzi radnej Wiesławy Słowik mówiąc, iż to co do tej pory udało się
osiągnąć jest zasługą dobrze wykształconej i doświadczonej kadry. To ludzie, którzy
tutaj są dziś obecni zrobili to, czym dzisiaj możemy się pochwalić – mówił radny
Wołcerz. Dodał, że dyskusja, która się toczy powinna dotyczyć stanu Powiatu
Opatowskiego, a nie przyszłych zamierzeń, gdyż na to przyjdzie jeszcze czas.
Zaznaczył, że pan Starosta w swojej wypowiedzi nt. stanu powiatu podał konkrety
mówiąc, iż udało się czegoś dokonać, z czego w obecnie trwającej dyskusji jeden radny
jest niezadowolony.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu radnemu Jackowi Dwojakowi, który również
nieprzychylnie odniósł się do wypowiedzi radnego Adama Rozszczypały mówiąc, iż
jego zdaniem radny zlekceważył raport Starosty i ma wrażenie, że nie zapoznał się
z nim i nie wie co jest w nim zawarte. Ponadto uważa, że radny powinien się zapytać
obecnej na sali obrad dyrektor PUP w Opatowie, czy młodzież kończąca naukę aż tak
bardzo ubiega się o to by podjąć staż w jakimś zakładzie pracy. Pomimo, że taki młody
człowiek zgłosi się do zakładu pracy, to ze względu na konieczność zatrudnienia po
jego odbyciu nie chcą przyjmować stażystów – decydują się to jedynie nieliczni
pracodawcy. Dlatego też samorządy chcą skorzystać choć z prac interwencyjnych, czy
robót publicznych.
Pomiędzy radnymi A. Rozszczypała, a J. Dwojakiem rozwinęła się dyskusja w temacie
efektywności wydatkowania środków finansowych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
podczas której radny Rozszczypała odniósł się również do pana radnego Zbigniewa
Wołcerza mówiąc, iż buduje się dużo, szkoły są piękne, a np. szpital nie funkcjonuje.
Dodał, że jest radny Wołcerz jest lekarzem i powinien wiedzieć, że nie wszystko jest tak
pięknie. W toku dalszej wypowiedzi radny Rozszczypała powiedział, iż jest mu
przykro, że jego wypowiedź tak została odebrana, gdyż docenia pracę dyrektorów
jednostek, ale chciał zwrócić uwagę na fakt, że nie wszystko jest tak dobrze.
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Pan Przewodniczący Wacław Rodek poprosił, aby skupić się nad raportem o stanie
powiatu. Dodał, że jest ciągłość władzy, poprzednicy coś zrobili, obecnie urzędujący
również działają i oby szło wszystko w dobrym kierunku. Dodał, że raport był
przedmiotem obrad wszystkich komisji stałych.
O głos poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który zwrócił uwagę, że właśnie
realizowany jest punkt 6. Raport o stanie Powiatu Opatowskiego za 2018 rok ppkt b)
debata nad „Raportem o stanie Powiatu Opatowskiego za 2018 rok”. Oznajmił ponadto,
iż w poprzednim swoim wystąpieniu nie wspominał nic nt. szpitala.
Następnie głos zabrała pani Bożena Kornacka – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
w Opatowie, która powiedziała, że radni znajdują się w punkcie dotyczącym debaty nad
raportem o stanie powiatu. Jest to sprawozdanie z tego co zrobiliśmy w określonym
okresie czasu, po to, aby taka informacja dotarła do społeczeństwa, po to by każdy miał
rozeznanie co ten, czy poprzedni zarząd zrobił. Każdy z nas tu siedzący, również ci,
którzy siedzą w poszczególnych pokojach, wydziałach są jednakowo ważni, gdyż
włożyli swój wkład w to o czym dzisiaj Państwo w sprawozdaniu usłyszeliście –
mówiła pani Wiceprzewodnicząca. Poinformowała, że jest to nowość, która dotyczy
każdego szczebla samorządu gminy, powiatu i województwa. Zaznaczyła, iż raport
dotyczył określonych zadań, które wynikają z ustawy i nakłada się je jako zdania
własne powiatu dlatego na tym trzeba się skupić. Nadmieniła, że za chwilę odbędzie
głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opatowie wotum zaufania za
2018 rok. Przed nami wiele wyzwań, jesteśmy tu po to żeby im sprostać, aby powiat
rozwijać, ale w zakresie, który został na nas nałożony – kontynuowała pani
Wiceprzewodnicząca. Kończąc wypowiedź podziękowała wszystkim za wkład pracy,
co zostało uwidocznione w raporcie, po czym poprosiła o pozytywne zaopiniowanie
tego raportu i udzielenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu z tego tytułu.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos
w debacie.
Nikt więcej nie zabrał głosu, wobec czego pan Przewodniczący przeszedł do realizacji
dalszej części obrad.
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opatowie wotum
zaufania za 2018 rok.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał treść projektu uchwały w sprawie
udzielenia Zarządowi Powiatu w Opatowie wotum zaufania za 2018 rok. Następnie
poprosił o przegłosowanie odczytanej treści.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr X.39.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 8 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 9 do niniejszego
protokołu.
Pan Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach godz. 14:37.
Pan Przewodniczący wznowił obrady o godz. 14:53, poprosił radnych o zajęcie swoich
miejsc, a następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.7. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2018.
Pan Przewodniczący zaproponował, aby radni zadawali ewentualne pytania
w związku z tym, że całość materiałów była omawiana na posiedzeniach komisji
stałych.
Radni wyrazili swój akces wobec propozycji pana Przewodniczącego.
O głos poprosiła pani Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Bożena Kornacka, która
powiedziała, że jeśli kierownicy jednostek mają pilniejsze sprawy to mogą już
opuścić salę.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania w realizowanym punkcie.
Wobec ich braku pan Przewodniczący uznał punkt za zrealizowany, po czym
przeszedł do kolejnego.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
b) przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Opatowskiego za 2018 r.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania.
Nikt nie zabrał głosu wobec czego uznał punkt za zrealizowany, po czym przeszedł
realizacji do kolejnego.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
c) przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za
2018 r.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie zabrał głosu wobec czego uznał punkt za zrealizowany, po czym przeszedł
realizacji do kolejnego.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
d) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
Wobec braku głosów pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu
obrad.
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach
z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2018 r.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Zofii Rusak – Skarbnikowi Powiatu, która
odczytała treść uchwały VI Składu Orzekającego Nr 61/2019 z dnia 24 kwietnia
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2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu
Opatowskiego za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostek
samorządu terytorialnego i objaśnieniami. Oznajmiła, iż jest opinia jest pozytywna.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
f) złożenie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Kazimierzowi Żółtkowi, który złożył
przedłożył wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu zaznaczając, iż Komisja Rewizyjna wnioskuje
o udzielenie Zarządowi Powiatu w Opatowie absolutorium za 2018 rok. Oznajmił, że
wniosek przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w którym udział wziął pełen
skład komisji tj. 5 członków.
Przedmiotowy wniosek stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
g) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek przedstawił opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej mówiąc, że wniosek Komisji Rewizyjnej został pozytywnie
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach na mocy uchwały
Nr 88/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
h) przedstawienie przez komisje stałe Rady Powiatu opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu powiatu za rok 2018:
 Opinia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Bożenie Kornackiej – Przewodniczącej
Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu, która
przedstawiła pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok
2018 stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 Opinia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Wojciechowi Majcherowi
Przewodniczącemu Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej, który
przedstawił pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 Opinia Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Alicji Frejlich, która przedstawiła
również pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 2018
stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.
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Ad. 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Opatowskiego za 2018 r.
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 zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Opatowskiego za 2018 r.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr X.40.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 19 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 20 do niniejszego
protokołu.
b) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu za
2018 r.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu
Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu za 2018 r., po czym zapytał, czy są
pytania.
Wobec ich braku pan Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr X.41.2019 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.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 22 do niniejszego
protokołu.
c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2019 – 2027.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez pana Adama
Rozszczypałę – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na
lata 2019 – 2027.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr X.42.2019 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.
d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 r.
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 2019 r.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr X.43.2019 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.
e) zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemienicach.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemienicach po czym
zapytał, czy są pytania.
Wobec ich braku pan Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr X.44.2019 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.
f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Powiat Opatowski
od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poprosił o odczytanie treści projektu uchwały
przez pana Adama Rozszczypałę – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
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Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Powiat Opatowski od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr X.45.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 29 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 30 do niniejszego
protokołu.
g) sfinansowania
dla
mieszkańców
Powiatu
Opatowskiego
świadczeń
gwarantowanych z rodzaju rehabilitacja lecznicza w drugim półroczu 2019 roku.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poprosił o odczytanie treści projektu uchwały
przez panią Bożenę Kornacką – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt uchwały w sprawie
sfinansowania dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego świadczeń gwarantowanych
z rodzaju rehabilitacja lecznicza w drugim półroczu 2019 roku.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr X.46.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 31 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 32 do niniejszego
protokołu.
Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek zasugerował, że można byłoby zamieszczać interpelacje
i odpowiedzi na nie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Następnie udzielił głosu panu Staroście Tomaszowi Stańkowi, który zwracając się do pani
radnej Agnieszki Łuba – Mendyk poinformował, że jest już po rozmowie z panią dyrektor,
która dokona przeglądu i zajmie się zgłoszoną sprawą. Kontynuując pan Starosta
dopowiedział, że w wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Czachowie wygrała pani Wioletta Lulin. Oznajmił ponadto, że konkurs na
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dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Niemienicach nie został
rozstrzygnięty w związku z czym ustawowe możliwości pozwalają na zaproponowanie
kandydatury. Dlatego też zaproponowana została osoba pani Małgorzaty Spychaj, która to
kandydatura została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną SOSW
w Niemienicach i zostanie przekazana celem zaopiniowania do Kuratorium Oświaty
w Kielcach.
Pan Przewodniczący przeszedł do realizacji ostatniego punktu obrad.
Ad. 10. Zakończenie obrad X Sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek wypowiedział formułę – „zamykam obrady X sesji Rady
Powiatu w Opatowie”.
Na tym sesję zakończono.
Protokołowała:
mgr Justyna Zdyb

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Wacław Rodek
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