OR - II.0012.3.8.2019

Protokół Nr 8.2019
z posiedzenia Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu
odbytego w dniu 14 sierpnia 2019 r.
godz. 14:00
W posiedzeniu Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu uczestniczyło
8 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 Andrzej Gajek. W chwili rozpoczęcia brak pani W. Słowik, oraz
Starosty Opatowskiego.
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. Zapoznanie z informacją dotyczącą pozyskiwania drewna z lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019 – 2027,
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2019 rok,
c) o zmianie uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych
przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku na realizację zadań,
d) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego
stałej Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu,
e) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych
mających siedzibę na obszarze Powiatu Opatowskiego od dnia 1 września
2019 r.,
f) skargi na działalność Zarządu Powiatu w Opatowie,
g) utworzenia Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie,
h) wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla
których organizatorem jest Powiat Opatowski,
i) ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w
zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych
przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego,
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j) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Opatowski
nieruchomości gruntowej położonej w Niemienicach,
k) utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie” oraz nadania statutu tej
jednostce i obsługiwanym placówkom,
k) o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
4. Sprawy organizacyjne.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Przewodnicząca poinformowała, iż z uwagi na pozostały czas (tj. 1 stycznia 2019 r.) do
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych proponuje się znieść pkt k) w brzmieniu: „zaopiniowanie uchwały Rady
Powiatu w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie oraz nadania statutu tej jednostce
i obsługiwanym placówkom”. W związku z powyższym zapytała członków komisji, czy są
uwagi lub inne propozycje do przedstawionego porządku obrad. W wyniku braku uwag pani
Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku Pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem ww. porządku obrad
Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 9.
,,Za” – 6 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 6 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
Następnie pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.2. Zapoznanie z informacją dotyczącą pozyskiwania drewna z lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa.
Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przez pana Pawła Łodeja – pracownika ROŚ,
który przedstawił problematykę pozyskiwania drewna z lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania do przedłożonej
informacji.
Wśród członków komisji wywiązała się krótka dyskusja nt. pozyskiwania drewna oraz
pełnionych dyżurach przez pracowników ROŚ w poszczególnych gminach.
Po zakończonej dyskusji Pani Przewodnicząca uznała punkt za zrealizowany, a następnie
poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2019 – 2027.
Na salę obrad weszła pani Wiesława Słowik (godz. 14:20), dalsze obrady prowadzone
są w 7 osobowym składzie.
Pan Przewodniczący udzieliła głosu pani Zofii Rusak – Skarbnikowi Powiatu, która
omówiła zmiany uwzględnione w projekcie uchwały. Pani Skarbnik poinformowała,
iż planowane dochody na 2019 rok wynosić będą 98.661.140 zł, tj. zwiększają się
o 885.068,17 zł, zaś dochody bieżące w kwocie 90.931.280,17 zł, tj. zwiększają się
o 1.158.083,17 zł. Dodała, iż jest szereg zmian, które należy wprowadzić m. in.
zwiększenia dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 19.800 zł z tytułu
darowizn od przedsiębiorstw i innych podmiotów z terenu województwa
świętokrzyskiego z przeznaczeniem na organizację XIX Świętokrzyskich Dożynek
Wojewódzkich; zwiększenia dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę
407.580 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. ,,Innowacyjna
edukacja - nowe możliwości zawodowe’’ realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1
w Opatowie w latach 2019 – 2020; zwiększenia dochodów w dziale 851 Ochrona
zdrowia o kwotę 20.000 zł z tytułu darowizn od przedsiębiorstw:
Cement Ożarów S.A. z siedzibą w Warszawie – 10.000 zł, Kopalnie Dolomitu S.A.
z siedzibą w Sandomierzu – 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup ambulansu
sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego, tj. ,,Szpital Św. Leona’’ Sp.
z o.o., którego 100% udziałowcem jest Powiat.
Nadto pani Skarbnik poinformowała, iż dochody majątkowe w kwocie 8.887.943 zł, tj.
zmniejszają się o 273.015 zł w związku z:
1) zmniejszeniem dochodów w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 311.762 zł, co
dotyczy dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna –
Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Grocholice – Włostów w m. Iwaniska ul.
Kolejowa, polegająca na budowie chodnika w km 0+000 – 0+493 odc. dł. 0,493 km,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów
Szlachecki, polegająca na budowie chodnika w km 1+438 – 1+628 na odcinku dł.
0,190 km,
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- Przebudowa drogi powiatowej nr 0701T Sarnia Zwola – Mirogonowice – Nagórzyce
– Janowice – Szczegło – Duklany – Kolonia Niemienice – Porudzie - Opatów,
polegająca na budowie chodnika w km 11+301 – 12+745 odc. dł. 1,444 km,
- Przebudowa drogi wewnętrznej, leżącej w obszarze usług publicznych celem
włączenia jej do drogi powiatowej ulicy A. Mickiewicza w Opatowie,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0734T dr. woj. nr 755 Ługi – Mikułowice –
Wojciechowice – Zacisze – Mierzanowice – Horochów – Kaliszany – Gierczyce –
Nikisiałka Duża, polegająca na budowie chodnika w m. Gierczyce w km 7+497 –
7+737 na odcinku 0,240 km, a dokonuje się go po przeprowadzonych przetargach.
O zabranie głosu poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który zadał pytanie odnośnie
zmian w dziale ,,Transport i Łączność”, poruszając kwestię partycypacji w kosztach
przewidzianych remontów i budowy chodników na terenie gmin m. in Wojciechowice,
Lipnik, Baćkowice i Iwaniska. Zapytał, czy dobrze rozumie projekt uchwały, że tylko
gmina Wojciechowice współfinansuje te inwestycję.
Odpowiedzi udzieliła pani Skarbnik, która wyjaśniła, iż owszem gmina
Wojciechowice zobligowała się pokryć część kosztów, ale też zarówno gmina
Baćkowice jak i gmina Lipnik obiecała w miarę swoich możliwości wspomóc
finansowo realizowane przedsięwzięcia.
Pani Przewodnicząca zapytała czy są jeszcze 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 4 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) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2019 rok.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Zofii Rusak – Skarbnikowi Powiatu, która
poinformowała, iż zmiany w budżecie oprócz tych wprowadzonych w WPF na lata
2019 – 2027 będą obejmować kolejny załącznik do uchwały, który radni otrzymają
przed XII sesja Rady Powiatu. Będzie on dotyczył przesunięcia środków w kwocie
27.000,00 zł, w związku utworzeniem Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie.
Po przedłożonej informacji pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego w/w projektu uchwały.
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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 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
c) o zmianie uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez
Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2019 roku na realizację zadań.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej –
Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która wyjaśniła, iż
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ubiegających się o zakup wózka
elektrycznego w oparciu o wnioski złożone na ten cel w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Opatowie oraz z ograniczeniami wynikającymi z braku wózka
elektrycznego w codziennym funkcjonowaniu postanawia się zwiększyć limit
dofinansowania ze 100 % do 150 %. Kierownik poinformowała, iż kwotowo będzie to
zwiększenie kwoty dofinansowania ze środków PFRON z 3000,00 zł na kwotę
4500,00 zł.
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 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.
d) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej
Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie
powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji budżetu, finansów, rozwoju
gospodarczego i promocji powiatu. 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.
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Członkowie komisji w głosowaniu jawnym 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, „wstrzymały się”- 0 głosów.
e) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych
mających siedzibę na obszarze Powiatu Opatowskiego od dnia 1 września 2019 r.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu Markowi Gołasie – Kierownikowi
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, który wyjaśnił, iż ustalenie sieci szkół
ma bezpośredni wpływ na liczebność uczniów w danej szkole, a przez to wpływa na
liczebność oddziałów, a od tego bezpośrednio zależy liczba zajęć i zatrudnienie
nauczycieli. Kierownik dodał, iż z tego też wynika obowiązek opiniowania przez
związki zawodowe projektu uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego w
sprawie ustalenia planu sieci. Dalej poinformował, iż plan sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych mających
siedzibę na obszarze Powiatu Opatowskiego prowadzonych przez inne organy
prowadzące oraz plan sieci publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na
obszarze Powiatu Opatowskiego stanowią kolejno załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego
projektu uchwały.
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 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymał się”- 0 głosów.
f) skargi na działalność Zarządu Powiatu w Opatowie.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu Pawłowi Koziarzowi – Obsługa Prawna
Starostwa, który poinformował, iż w dniu 22 lipca 2019 r. wpłynęła do komisji skarga
na działania Zarządu Powiatu w Opatowie w przedmiocie zawierania umów na usługi
powadzenia audytu wewnętrznego, obsługi prawnej, cateringu, noclegowych
i gastronomicznych oraz transportowych (poniżej progu zamówień publicznych
30 000 euro) w okresie od 01 stycznia 2018 r. bez ogłoszeń na stronach BIP,
zmniejszając w ocenie skarżącej możliwy krąg wykonawców. W związku
z powyższym na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2019 komisja skarg, wniosków
i petycji po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacja uznała skargę za
niezasadną.
Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma jakieś pytania. Nikt nie zabrał głosu wobec
czego zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały.
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Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie 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, „wstrzymał się”- 0 głosów.
g) utworzenia Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu Tadeuszowi Bieńkowi – Kierownikowi
Wydziału Komunikacji, który poinformował, iż w związku z wejściem w życie nowej
ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej i możliwości skorzystania przez Powiat
Opatowski z dopłat do publicznego transportu zbiorowego, tak aby zniknęły tzw.
„białe plamy” na terenie powiatu, zdecydowano się na utworzenie zakładu
budżetowego, który może wykonywać w imieniu powiatu przewozy w ramach
publicznego transportu zbiorowego.
Pani Przewodnicząca zapytała jaką kwotę powiat musiałby przekazać na utworzenie
tej jednostki.
Odpowiedzi udzieliła pani Skarbnik, która poinformowałaby, że byłaby to kwota
27.000 zł z budżetu powiatu.
O zabranie głosu poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który zapytał na co zostanie
przeznaczona ta kwota.
Odpowiedzi udzielił kierownik KM, który wyjaśnił że kwota pokryje utrzymanie busa,
oraz wynagrodzenia dla pracowników tj. dla 1 kierownika (zatrudnionego na ½ etatu).
1 kierowcy (zatrudnionego na cały etat) oraz księgowej (przyjętej na umowę zlecenie).
Głos ponownie zabrał pan Bogusław Włodarczyk, który wyraził swoją całkowitą
niechęć wobec zakładania takiej jednostki. Uważa on, iż władze powinny zastanowić
się nad innym rozwiązaniem, poinformował, iż on sam nigdy nie poczyniłby takiego
kroku. Wyjaśnił, iż jego zdaniem należałoby w pierwszej kolejności zabrać samochód
od SOSW w Niemienicach, kolejne samochody poprzesuwać po placówkach bądź
powinno się ogłosić przetarg wśród firm specjalistycznych w drodze którego wybrać
najbardziej korzystną ofertę. Nadto zapytał również, co w przypadku np. choroby
kierowcy.
Odpowiedzi udzielił pan Paweł Koziarz – Obsługa Prawna Starostwa, który wyjaśnił,
iż to kierownik będzie miał uprawnienia, aby móc zastąpić kierowcę.
Na salę obrad wszedł pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski (godz. 15:20), dalsze
obrady prowadzone są w 8 osobowym składzie.
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Wobec braku dalszych uwag i pytań, pani Przewodnicząca 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 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 2 głosy (B. Włodarczyk i Z. Wołcerz), „wstrzymało się”
– 0 głosów.
h) wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla
których organizatorem jest Powiat Opatowski.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu kierownikowi Wydziału Komunikacji,
Transportu i Dróg, który przybliżył proponowane linie komunikacyjne publicznego
transportu zbiorowego. Poinformował, iż konkretne linie zostały opracowane
w oparciu o rozmowy oraz wnioski wójtów, burmistrzów gmin.
O zabranie głosu poprosił pan Zbigniew Wołcerz, który zapytał o młodzież szkolną
z okolic Wygiełzowa, Łopatna, Dziewiątli i Marianowa , która ma uniemożliwiony
dojazd do Szkół średnich w Opatowie, a chciałaby kontynuować naukę w naszych
szkołach, jednak z uwagi na brak transportu zbiorowego często zmuszeni są wybrać
inne miasto dalszej edukacji.
Odpowiedzi udzielił Starosta Opatowski, który wyjaśnił, iż wymienione linie
opracowano po przeprowadzonych konsultacjach z włodarzami gmin. Dodał, iż
początkowo zaplanowano codzienna trasę do gminy Sadowia na wniosek wójta oraz
dyrektora szkoła, gdyż młodzież również miała utrudniony dojazd do szkół. W dalszej
perspektywie jednak nie wyklucza, iż linie będą rozszerzane o kolejne gminy
i miejscowości, aby ten przejazd umożliwić wszystkim mieszkańcom, gdyż on sam
niejednokrotnie otrzymywał sygnały nie tylko od młodzieży, ale też ludzi starszych,
którzy czują się wykluczeni, że nie mogą dojechać do lekarzy czy na zakupy.
O zabranie głosu poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który zapytał, czy nie lepiej
wycofać się z tego projektu, a powrócić do niego po oszacowaniu i stworzeniu
odpowiedniego planu.
Odpowiedzi udzielił Starosta Opatowski, który wyjaśnił, iż wypracowany projekt
dotyczy 4 kolejnych miesięcy do końca roku 2019. Dodał, iż jest to dla nas pewne
doświadczenie dlatego też w momencie niepowodzenia zastanowimy się nad innym
rozwiązaniem.
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Wobec braku dalszych uwag i pytań, pani Przewodnicząca 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 11 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 1 głos (B. Włodarczyk).
i) ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych
przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego.
Pani Przewodnicząca udzieliła ponownie udzieliła głosu kierownikowi, który
przybliżył stawki cenowe za zakup biletów.
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 12 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 8 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
j) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Opatowski nieruchomości
gruntowej położonej w Niemienicach.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu Mirosławowi Roszczypale, który wyjaśnił
że zmiany w projekt uchwały sprowadzają się jedynie do zamiany zapisu dotyczącego
umowy z ,,darowizny” na „nieodpłatne przekazanie”.
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 13 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 8 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
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k) o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Ewie Masternak – Sekretarz Powiatu, która
poinformowała, iż proponowane zmiany dotyczą:
- dodania w § 70 ust. 1 informacji, iż powiat może tworzyć jednostki organizacyjne
powiatu, jak również samorządowe instytucje kultury i samorządowe zakłady
budżetowego w celu wykonywania zadań powiatu,
- uzupełnienia zapisów w załączniku nr 2 do statutu - czyli wprowadzenia w wykazie
jednostek organizacyjnych powiatu nadanego nowego brzmienia
Specjalnego
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń
Rozwojowych w Niemienicach.
- ujęcia w wykazie podmiotów powiatu, przy pomocy których zarząd wykonuje
zadania powiatu (załącznik nr 2 do statutu) zmiany nazwy podmiotu leczniczego
z TOP MEDICUS na Szpital Św. Leona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Opatowie oraz wprowadzenia Powiatowego Zakładu Transportu
w Opatowie.
O zabranie głosu poprosili pan Bogusław Włodarczyk oraz pan Zbigniew Wołcerz,
którzy poinformowali, iż nie będą głosować ,,za” wyłącznie z uwagi na fakt, iż
głosowali ,,przeciw” utworzeniu Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie.
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 14 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 1 głos (B. Włodarczyk), „wstrzymało się” – 1 głos
(Z. Wołcerz).
Ad.4. Sprawy organizacyjne.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie, wobec
braku pytań pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu
posiedzenia.
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Ad.5. 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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