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Protokół Nr 7.2019
z posiedzenia Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu
odbytego w dniu 17 czerwca 2019 r.
godz. 14:00
W posiedzeniu Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu uczestniczyło
7 członków komisji na ogólną liczbę 9 według załączonej listy obecności, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięły osoby
zaproszone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. Nieobecności
usprawiedliwione: pan Bogusław Włodarczyk oraz pani Wiesława Słowik.
Posiedzenie otworzyła pani Alicja Frejlich – Przewodnicząca Komisji rolnictwa, ochrony
środowiska, dróg i transportu.
Na wstępie pani Przewodnicząca powitała wszystkich członków komisji, jak również osoby
zaproszone.
Następnie przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu w Opatowie za 2018 rok.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu opatowskiego za rok 2018 wraz
z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
4. Omówienie ,,Raportu o stanie Powiatu Opatowskiego za rok 2018.”
5. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2018 r. oraz opinia w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu Powiatu.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) udzielenia Zarządowi Powiatu w Opatowie wotum zaufania za 2018 rok.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Opatowskiego za 2018 r.,
c) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu za
2018 r.,
d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2019 – 2027,
e) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 r.,
f) zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemienicach,
g) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Powiat Opatowski
od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Następnie pani Przewodnicząca zapytała członków komisji, czy są uwagi lub inne propozycje
do przedstawionego porządku obrad.
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O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski, który poinformował,
o złożonym wniosku przez Top Medicus sp. z o. o. z prośbą o przedłużenie umowy na
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej na II półrocze
2019 r. Wobec powyższego proponuje dodać kolejny projekt uchwały do zaopiniowania
podczas dzisiejszego posiedzenia.
Pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem w/w porządku posiedzenia wraz
z kolejnym ppkt h) brzmieniu: ,,uchwała Rady Powiatu w sprawie sfinansowania dla
mieszkańców Powiatu Opatowskiego świadczeń gwarantowanych z rodzaju rehabilitacja
lecznicza w drugim półroczu 2019 roku”.
Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
,,Za” – 7 głosów, ,,przeciw” - 0 głosów, ,,wstrzymało się” – 0 głosów.
Pani Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został
wyłożony do wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytała, czy są uwagi do
jego treści.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia bez odczytywania.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
Następnie pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu w Opatowie za 2018 rok.
Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przez Zofie Rusak – Skarbnik Powiatu, która
poinformowała, iż w dniu 26 kwietnia 2019 r. otrzymano opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w Opatowie za
2018 r. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż VI Skład Orzekający RIO w Kielcach postanowił
pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania do przedłożonej opinii
stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Wobec ich braku Pani Przewodnicząca uznała punkt za zrealizowany, a następnie
poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
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Ad.3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu opatowskiego za rok 2018 wraz
z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez panią Skarbnik, która w skrócie omówiła
sprawozdanie finansowe powiatu opatowskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie
mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące szczegółowy załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jakieś pytania bądź uwagi do
przedłożonego sprawozdania.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 4. Omówienie ,,Raportu o stanie Powiatu Opatowskiego za rok 2018.”.
Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez panią Ewę Masternak – Sekretarz
Powiatu, która wyjaśniła, że raport o stanie jednostek samorządu terytorialnego jest nowym
obowiązkiem dla wszystkich trzech szczebli samorządu terytorialnego wprowadzony ustawą
z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania w oparciu o ogólne wytyczne
zawarte w ustawie o samorządzie powiatowym z uwzględnieniem najważniejszych działań w
układzie zadaniowym, które szczegółowo określone zostały w art. 4 ustawy o samorządzie
powiatowym.
Ponadto pani mecenas poinformowała, iż rada powiatu jako organ stanowiący powiatu
rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej
kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać
udział mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa
pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie poparte podpisami co
najmniej 150 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została
sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.
Po czym odbyła się dyskusja na temat procedury debaty.
Następnie pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma jakiś pytania bądź uwagi do
przedłożonego raportu o stanie mienia Powiatu Opatowskiego za 2018 r.
Nikt nie zgłosił pytań, wobec czego przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 5. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2018 r. oraz opinia w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu Powiatu.
Pani Przewodnicząca poinformowała, iż przygotowała projekt opinii w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu Powiatu, który odczytała wszystkim członkom komisji. Po czym
zapytała, czy ktoś ma pytania bądź uwagi do w/w projektu opinii.
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Wobec ich braku poddała pod głosowanie przedłożoną treść opinii pytając, kto jest za jego
pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w
projekt opinii, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
Ad. 6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) udzielenia Zarządowi Powiatu w Opatowie wotum zaufania za 2018 rok.
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi
Powiatu w Opatowie wotum zaufania za 2018 rok.
Pani Przewodnicząca zapytała czy są jakieś pytania do przedłożonego w/w projektu
uchwały.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt
uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Opatowskiego za 2018 r.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Zofii Rusak – Skarbnikowi Powiatu, która
poinformowała, iż sporządzone sprawozdania budżetowe spełniają wymogi
formalnoprawne wynikające z obowiązujących przepisów prawa i są zgodne
z uchwała budżetową po zmianach. Następnie pani Skarbnik wyjaśniła, iż
zaplanowane dochody budżetu powiatu zrealizowano w 95,99% w stosunku do
dochodów planowanych. Dodała, że dochody własne zrealizowano w 111,58%
i stanowią one 27,14 % dochodów ogółem wykonanych w 2018 roku.
Po przedstawionym sprawozdaniu pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania
do przedłożonego w/w projektu uchwały.
Wobec braku pytań, poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały pytając, kto jest za
jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
c) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu za
2018 r.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Skarbnik, która wyjaśniła, iż jak wynika
z analizy porównawczej różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami
budżetowymi w 2018 roku stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.934.397,41 zł przy
planowanym deficycie w wysokości 12.745.048,00 zł. Przychody budżetu
zaplanowane na kwotę 13.026.632,00 zł, zrealizowano na kwotę 16.639.405,65 zł.
Przychody planowane do uzyskania w 2018 roku pochodzić miały z wolnych
środków, które uzyskano w wysokości 16.639.405,65 zł. Podsumowując pani
Skarbnik dodała, iż rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 281.584,00 zł
i zrealizowano w 100 %.
Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma jakieś pytania do przedłożonego projektu
uchwały.
Nikt z radnych nie zabrał głosu wobec czego poddał pod głosowanie w/w projekt
uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2019 – 2027.
Salę obrad opuścił pan Starosta (godz. 15:10), dalsze obrady prowadzone są w 6 –
osobowym składzie.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na
lata 2019 – 2027.
Następnie zapytała, czy ktoś ma jakieś pytania do przedłożonego projektu uchwały.
Wobec braku pytań pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt
uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 6 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymały się”- 0 głosów.
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e) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2019 r.
Pani Przewodnicząca projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Opatowskiego na 2019 r.
Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma jakieś pytania. Nikt nie zabrał głosu wobec
czego zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 6 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymał się”- 0 głosów.
f) zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemienicach.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemienicach.
Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma jakieś pytania. Nikt nie zabrał głosu wobec
czego zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 6 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymał się”- 0 głosów.
g) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Powiat Opatowski
od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu Mirosławowi Roszczypale – Geodeta
Powiatowy poinformował o wniosku złożonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach z prośbą o przejęcie działki 273/2 o pow.
0,1604 ha położonej w Niemienicach gm. Sadowie, na rzecz Powiatu Opatowskiego.
Pani Przewodnicząca zapytała czy są uwagi lub pytania do przedłożonego projektu
uchwały.
Wobec braku uwag i pytań, poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały pytając, kto
jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym zaopiniowali w/w projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
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Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
h) sfinansowania
dla
mieszkańców
Powiatu
Opatowskiego
świadczeń
gwarantowanych z rodzaju rehabilitacja lecznicza w drugim półroczu 2019 roku.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie sfinansowania dla
mieszkańców Powiatu Opatowskiego świadczeń gwarantowanych z rodzaju
rehabilitacja lecznicza w drugim półroczu 2019 roku.
O zabranie głosu poprosił pan Zbigniew Wołcerz, który zapytał świadczenia
rehabilitacyjne udzielanie w Gabinecie Rehabilitacji w Tarłowie.
Odbyła się krótka dyskusja w tym temacie.
Następnie pani Przewodnicząca zapytał czy ktoś ma jakieś pytania. Nikt nie zabrał
głosu wobec czego zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu
uchwały.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 6 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymał się”- 0 głosów.
Ad.7. Sprawy organizacyjne.
Pani Przewodnicząca poinformowała, o informacji przedłożonej przez Wydział Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki, w związku z zapytaniem skierowanym przez radną Rady Powiatu
w Opatowie na ostatni, posiedzeniu niniejszej komisji. Pani Przewodnicząca przedstawiła
pani radnej odpowiedź, o której mowa powyżej.
Następnie zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie, wobec braku
pytań pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym osobom za przybycie i zamknęła posiedzenie
Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 16:00).
Protokołowała:
mgr Sylwia Zakrzewska
Przewodnicząca Komisji
rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu
/-/ Alicja Frejlich
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