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Protokół Nr XII.2019
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 19 sierpnia 2019 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 1400, a zakończone o godzinie 1638.
W sesji wzięło udział 16 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 16 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.
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 16 radnych.
„Za” –16 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 poinformował, że wszyscy radni otrzymali pierwotnie porządek obrad
z zawartym punktem dot. podjęcia uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod
nazwą: „Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie” oraz
nadania statutu tej jednostce i obsługiwanym placówkom. Zaznaczył, że w związku z tym, iż
powyższy projekt nie był przedmiotem obrad komisji stałych z uwagi na czas utworzenia tj.
1 stycznia 2020 r. zaproponował również zdjęcie niniejszego projektu uchwał z porządku
obrad. Następnie pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, a następnie
zapytał, czy są uwagi.
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.
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5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
6. Podjęcie 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,
j) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Opatowski nieruchomości
gruntowej położonej w Niemienicach,
k) o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie obrad XII sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos lub ma uwagi do przedstawionego
porządku obrad.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego poprosił o przegłosowanie zaproponowanego porządku
obrad.
W/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” –16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Kontynuując 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.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do pana Starosty w bieżącym punkcie obrad.
Nikt nie zabrał głosu wobec czego 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 poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który poruszył kwestię publikacji
czasopisma samorządowego ,, Wspólnota. Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST
2018”. Radny poinformował, iż publikacja zawiera ocenę prac samorządów dodał, iż powiat
opatowski na przestrzeni 8 ostatnich lat kilkukrotnie podwyższył swoja pozycję albowiem
kolejne lata przedstawiały się następująco:
Rok
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56

30

24
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14

14

3

4

3

Podsumowując życzył obecnej władzy utrzymania obecnej pozycji powiatu opatowskiego,
a nawet podwyższenia o kolejne lokaty.
Głos zabrał pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski, który podziękował za wypowiedź
radnego, powiedział, iż cieszy go fakt, iż nasz powiat lokuje się na tak wysokiej pozycji.
Następnie dodał, iż podpisali już kolejne projekty i będą działać, aby w przyszłości pozycja
była jeszcze lepsza.
O zabranie głosu poprosił pan Adam Rozszczypała, który powiedział, iż również widział tę
publikację i wyjaśnił, iż należy dodać, że ogromny wpływ mają również realizowane
programy państwowe tj. program 500+, oraz liczne dofinansowania i środki socjalne. Radny
dodał także, iż tak wysoki wzrost w rankingu nie ma niestety związku z trwałym wzrostem
zamożności mieszkańców.
Głos ponownie zabrał pan Bogusław Włodarczyk, który poinformował, iż w dochodach
samorządów zostały pominięte dotacje celowe, gdyż brano pod uwagę jedynie dochody
własne oraz z subwencji wpływające do budżetu.
O zabranie głosu poprosił pan Zbigniew Wołcerz, który dodał, iż i z programów oraz
dofinansowań, o których wspomniał radny A. Rozszczypała korzysta nie tylko powiat
opatowski ale wszystkie powiaty w całej Polsce.
O zabranie głosu poprosiła pani Małgorzata Jalowska – Wicestarosta, która powiedziała, iż
bardzo cieszy się z tak zaszczytnego 3 miejsca wyjaśniła jednak, iż należy pamiętać, że przez
te kolejne 8 lat otrzymywano pieniądze z dzierżawy szpitala dodała, iż był do wielki zastrzyk
pieniędzy. Wicestarosta wyjaśniła, iż teraz kiedy powiat przejął szpital należało wesprzeć go
środkami z budżetu powiatu.
O zabranie głosu poprosiła pani Agnieszka Łuba – Mendyk, która złożyła interpelację
w sprawie potrzeby remontu przepustu w miejscowości Stodoły – Wieś. Dokładna treść
interpelacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Protokół Nr XII.2019 z sesji Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji odbytej w dniu 19 sierpnia 2019 r.

3

OR - II.0002.12.2019

Głos zabrała pani Wiceprzewodnicząca, która poinformowała, iż o przedstawionej sytuacji
został już poinformowany Zarząd Dróg Powiatowych, w związku, z czym podejmie
odpowiednie działania.
Nikt więcej nie zabrał głosu, wobec czego pan Przewodniczący przeszedł do realizacji
dalszej części obrad.
Ad. 6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2019 – 2027.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na
lata 2019 – 2027,
O głos poprosił pan radny 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 udzielił Starosta Opatowski który wyjaśnił, iż owszem gmina
Wojciechowice zobligowała się pokryć część kosztów, ale też zarówno gmina
Baćkowice jak i gmina Lipnik zobowiązała się w miarę swoich możliwości wspomóc
finansowo realizowane przedsięwzięcia. Gmina Iwaniska nie udzieliła wsparcia ale
zadeklarowała, iż w przyszłości postara się dofinansować realizowane inwestycje.
O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która wyjaśniła, iż gmina Iwaniska
nie dokłada pieniędzy, jednakże będzie udzielać się w zakupie materiałów oraz
robociźnie.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są dalsze pytania bądź uwagi do przedstawionej
treści.
Nikt nie zgłosił uwag. Następnie pan Przewodniczący poddał pod głosowanie
odczytany projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2019 – 2027.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XII.48.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu.
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b) o zmianie 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 o zmianie
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 XII.49.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu.
c) o zmianie uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez
Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2019 roku na realizację zadań.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez pana Adama
Rozszczypałę – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały
w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku na
realizację zadań.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XII.50.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu.
d) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej
Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez panią
Bożenę Kornacką – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt uchwały o zmianie
uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji
budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu. Następnie dodała, iż
należało opracować w/w uchwałę gdyż jeden z członków komisji złożył na jej ręce
rezygnację z udziału prac komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego
i promocji powiatu.
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O zabranie głosu poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który zwrócił się z prośbą do
radnego aby uzasadnił swoją rezygnację.
Głos zabrał pan Zbigniew Wołcerz, który odczytał treść złożonej przez siebie
rezygnacji stanowiącej załącznik do niniejszego projektu uchwały.
Dodał, także, iż zwrócił się do przewodniczącej przedmiotowej komisji, aby w miarę
możliwości nie wyznaczała terminu posiedzeń podczas jego godzin pracy
w przychodni.
Pani Wiceprzewodnicząca odpowiedziała, iż radnym przysługuje prawo wyjścia
z pracy w celu uczestnictwa w pracach samorządu. Dodała także, iż w miarę
możliwości starała się dostosowywać termin posiedzeń, jednakże mając w komisji 9
członków komisji nie zawsze jest możliwe uzgodnienia terminu odpowiedniego dla
wszystkich.
Głos zabrał pan Zbigniew Wołcerz, który poinformował, iż podczas rozmowy z
wiceprzewodniczącą prosił jedynie o to aby nie wyznaczała terminu posiedzeń jedynie
w poniedziałki do godziny 12:00, kiedy sam pełni dyżur w przychodni.
Pani Wiceprzewodnicząca, iż przytoczona przez radnego sytuacja nie miała miejsca
a że dostała jedynie pismo z tygodniowym harmonogramem pracy.
Salę obrad opuścił Starosta Opatowski (godz. 15:18), wobec czego dalsze obrady
prowadzone są w 15 osobowym składzie.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są dalsze uwagi lub pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XII.51.2019 została podjęta i stanowi załącznik nr
13 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 13 głosów, „przeciw” - 1 głos „wstrzymało się” – 1 głos.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu
e) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających
siedzibę na obszarze Powiatu Opatowskiego od dnia 1 września 2019 r.
Na salę obrad wszedł pan Starosta (godz. 15:20), wobec czego dalsze obrady
prowadzone są w 16 osobowym składzie.
Pan Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze
Powiatu Opatowskiego od dnia 1 września 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 XII.52.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
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Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu.
f)

skargi na działalność Zarządu Powiatu w Opatowie.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez pana Adama
Rozszczypałę – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie skargi na działalność
Zarządu Powiatu w Opatowie.
Pan Przewodniczący udzielił 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.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XII.53.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 18 do niniejszego
protokołu.

g) utworzenia Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego
Zakładu Transportu w Opatowie.
O zabranie głosu poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który wyraził swoją całkowitą
niechęć wobec zakładania takiej jednostki dlatego też będzie głosować ,,przeciw”.
Uważa on, iż władze powinny zastanowić się nad innym rozwiązaniem. Wyjaśnił, iż
jego zdaniem należałoby w pierwszej kolejności zabrać samochód od SOSW w
Niemienicach, kolejne samochody poprzesuwać po placówkach. Dodał, iż jego
zdaniem celowym byłoby zarządzenie przetarg wśród firm specjalistycznych w drodze
którego wybrać najbardziej korzystną ofertę.
Głos zabrał Starosta Opatowski, który wyjaśnił iż przetarg na zaplanowane linie
moglibyśmy ogłosić dopiero za 12 miesięcy, z uwagi na to właśnie dlatego
zdecydowaliśmy się na utworzenie Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie aby
nie pozostać bezczynnymi i wybiec na wprost oczekiwaniom mieszkańcom. Pan
starosta poinformował, iż w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 16 maja
2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
Protokół Nr XII.2019 z sesji Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji odbytej w dniu 19 sierpnia 2019 r.

7

OR - II.0002.12.2019

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.
Glos zabrała pani Wicestarosta, która potwierdziła słowa Starosty, dodała, iż
niejednokrotnie dostawała sygnały z prośbą od wójta oraz dyrektora szkoły
w Sadowiu o zorganizowanie transportu publicznego dla uczniów, którzy chcą
kontynuować naukę w opatowskich szkołach. Wyjaśniła, że z uwagi na ten fakt
początkowo zaplanowano codzienna trasę do gminy Sadowia aby ułatwić młodzieży
dojazd do szkół.
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 udzieliła pani Wicestarosta, która poinformowała, iż w dalszej
perspektywie nie wyklucza, iż linie będą rozszerzane o kolejne gminy i miejscowości,
aby ten przejazd umożliwić wszystkim mieszkańcom, gdyż ona sam niejednokrotnie
otrzymywała sygnały nie tylko od młodzieży, ale też ludzi starszych, którzy czują się
wykluczeni, że nie mogą dojechać do lekarzy czy na zakupy.
Głos ponownie zabrał pan Bogusław Włodarczyk, który zapytał czy przeprowadzono
jakąkolwiek analizę, by móc porównać koszty np. zlecając usługę wybranej firmie
specjalistycznej.
Odpowiedzi udzielił Starosta Opatowski, który ponownie podkreślił, iż na chwilę
obecną nie ma możliwości przeprowadzenia przetargu, jednak analizowali jak
wyglądają stawki za w/km w komercyjnych firmach a po licznych spotkaniach
również z włodarzami gmin zdecydowali się na utworzenie jednostki. Dodał, iż
uważa, że jest to pierwszy krok do polepszenia komfortu dla mieszkańców.
O zabranie głosu poprosił pan Kazimierz Żółtek, który powiedział, iż wydaje mu się,
iż padło zbyt dużo nieodpowiednich i niepotrzebnych dyskusji. Powiedział, iż on sam
jest przekonany i że będzie głosował ,,za”, gdyż uważa, iż zakładając Zakład
Transportu Publicznego powoli szykujemy się do zmian, które obligatoryjnie trzeba
wprowadzić w przyszłości. Radny wyjaśnił, iż jego zdaniem znacznie lepiej przekazać
pieniądze naszej jednostce niż prywatnemu przewoźnikowi, którzy jak obserwujemy
z roku na rok mają się coraz gorzej. Podsumowując powiedział, iż od czegoś trzeba
zacząć, a obserwując jak to będzie funkcjonować z czasem będzie można planować
kolejne linie.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi lub pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XII.54.2019 została podjęta i stanowi załącznik nr
19 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 2 głosy „wstrzymało się” – 0 głosów.
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Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 20 do niniejszego
protokołu.
h) wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których
organizatorem jest Powiat Opatowski.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez panią
Bożenę Kornacką – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt w sprawie
wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których
organizatorem jest Powiat Opatowski.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XII.55.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 22 do niniejszego
protokołu.
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.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez pana Adama
Rozszczypałę – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Wiceprzewodniczący Adam Rozszczypała odczytał projekt w sprawie ustalenia
cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania
o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na
terenie Powiatu Opatowskiego.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XII.56.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 24 do niniejszego
protokołu.

j)

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Opatowski nieruchomości
gruntowej położonej w Niemienicach.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie przez Powiat Opatowski nieruchomości gruntowej położonej w
Niemienicach.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XII.57.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
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Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 26 do niniejszego
protokołu.
k) o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez panią
Bożenę Kornacką – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt o zmianie uchwały
w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
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.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XII.58.2019 została podjęta i stanowi załącznik
nr 27 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 1 głos „wstrzymało się” – 1 głos.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 28 do niniejszego
protokołu.
Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Przewodniczący przeszedł do realizacji
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poinformował, iż odpowiedzi zostały już udzielone.
Głos zabrała pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka, która poinformowała, iż znalazła
pismo radnego Zbigniewa Wołcerza, po czym przeczytała jego treść stanowiącą załącznik
nr 29 do niniejszego protokołu. Wyjaśniła, iż wyraźnie widać iż radny zawarł w nim cały
swój grafik nie wspominając nic jedynie o jednym dniu – poniedziałku.
Pan Przewodniczący przeszedł do realizacji ostatniego punktu obrad.
Ad. 8. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek wypowiedział formułę – „zamykam obrady sesji Rady
Powiatu w Opatowie”.
Na tym sesję zakończono.
Protokołowała:
mgr Sylwia Zakrzewska

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie
/-/ Wacław Rodek
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