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Protokół Nr XI.2019
z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 16 lipca 2019 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 800, a zakończone o godzinie 810. 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, media, jak również osoby
zaproszone.
Nieobecnych 5 radnych: M. Jalowska, A. Bławat, A. Gajek, J. Dwojak, W. Majcher.
Podczas rozpoczęcia obrad nieobecna pani radna B. Kasińska.
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 11 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 11 radnych.
„Za” –11 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. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 r.
5. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Powiatu.
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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.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok.
Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez panią Zofię Rusak – Skarbnika
Powiatu, która poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się
zmian w budżecie powiatu na 2019 r. poprzez zwiększenie dochodów o kwotę
127.905,27 zł i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 127.905,27 zł, w tym:
 zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 105.905,27 zł
wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i jest przeznaczone na realizację zadań
w ramach programu rządowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. W
związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w jednostkach: Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy w Niemienicach – 41.278,48 zł oraz Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy w Sulejowie – 64.626,79 zł,
 zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę
22.000 zł dotyczy refundacji przez Gminy i instytucje pomocy społecznej wydatków
poniesionych na wyżywienie i dojazdy wychowanków SOSW w Jałowęsach.
Kontynuując pani Skarbnik powiedziała, że zwiększeniu ulega także plan wydatków
na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 54.500 zł w związku z realizacją zadania
,,Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji
w Opatowie” o wartości 20.000 zł, jak również zwiększeniem wydatków na zadanie
,,Utwardzenie dróg wewnętrznych na terenie SOSW w Sulejowie” o kwotę 34.500 zł.
Pan Przewodniczący podziękował za wypowiedź pani Skarbnik, po czym odczytał
treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Opatowskiego na 2019 rok.
W tym momencie na salę obrad weszła pani radna Barbara Kasińska (godz. 8 03). Od
tej chwili obrady toczyły się w obecności 12 – osobowego składu radnych.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok. Nadmienił, iż wszyscy radni
otrzymali zaproszenia na zwołane w ostatnim czasie posiedzenia zarówno Zarządu
Powiatu, jak i Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu,
których przedmiotem obrad był niniejszy projekt uchwały. Dodał, że niewielu radnych
skorzystało z zaproszenia. W związku z powyższym odczytał treść uzasadnienia do
omówionego projektu uchwały Rady Powiatu.
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W trakcie odczytywania powyższego uzasadnienia salę obrad opuścił i po chwili
powrócił pan Starosta Tomasz Staniek (godz. 807).
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XI.47.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 5 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 6 do niniejszego
protokołu.
Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Przewodniczący przeszedł do realizacji
ostatniego punktu porządku obrad.
Ad. 5. Zakończenie obrad XI 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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