OR - II.0002.13.2019

Protokół Nr XIII.2019
z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 2 września 2019 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 800, a zakończone o godzinie 806. 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, media, jak również osoby
zaproszone.
Nieobecnych 3 radnych: A. Bławat, A. Frejlich, Z. Wołcerz.
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, 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) o zmianie uchwały 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.
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5. Zakończenie obrad XIII 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.
Ad.4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały 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
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały 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. Nadmienił, iż wszyscy radni otrzymali również
zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie Komisji rolnictwa, ochrony środowiska dróg
i transportu, których przedmiotem obrad był niniejszy projekt uchwały. Dodał, że
niewielu radnych skorzystało z zaproszenia.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII.59.2019 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 5 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 6 do niniejszego
protokołu.
Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Przewodniczący przeszedł do realizacji
ostatniego punktu porządku obrad.
Ad. 5. Zakończenie obrad XIII 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
/-/ Wacław Rodek
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