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Protokół Nr XIV.2019
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 20 września 2019 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 900, a zakończone o godzinie 1125.
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 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.
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 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.
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) przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2020 rok”,
d) przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji
rządowej,
e) skargi na działalność Starosty Opatowskiego,
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f) utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo
– Wychowawczych w Opatowie” oraz nadania statutu tej jednostce i obsługiwanym
placówkom,
g) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Opatowski.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek 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 Wacław Rodek 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.
O zabranie głosu poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który odniósł się do wypowiedzi
pana Starosty nt. konferencji Związku Powiatów Polskich dot. sytuacji w szpitalach
powiatowych. Dlatego też prosi o krótkie wnioski, które wynikły z tej konferencji. Ponadto
radny Wołcerz odniósł się także do słów związanych z zachęcaniem do zawodu pielęgniarki
mówiąc, że do tego zawodu można również zachęcić mężczyzn, którzy go też wykonują.
Ponadto pan radny poprosił o krótką informację nt. czym jest spowodowany spadek kontraktu
w naszym szpitalu Św. Leona.
W odpowiedzi na powyższe pan Starosta Tomasz Staniek wyjaśnił, że konferencja odbyła się
w dwóch panelach. Nadmienił, że w I panelu podsumowanie było takie, iż ogólnie sytuacja
jest zła, jest potrzeba więcej pieniędzy. Natomiast w II panelu podawane zostały koncepcje
rozwoju i różne rozwiązania dla polskich szpitali. Jeśli chodzi o szpital w Opatowie została
podana koncepcja szpitala podstawowego z bardzo dobrą diagnostyką, odejściem od łóżek
krótkoterminowych na rzecz długoterminowych oraz rozwoju tego co już posiadamy tj.
opieka paliatywna, ZOL, ZOL z wentylacją mechaniczną, dzienny dom opieki medycznej
oraz dobra rehabilitacja. Pan Starosta nadmienił również o chirurgii jednego dnia tj. takiej
gdzie pacjent nie jest długo hospitalizowany. W dalszej wypowiedzi pan Starosta mówił
o powtarzających się usługach zdrowotnych w szpitalach oddalonych od siebie o 20 km.
Uznał, iż dobrze byłoby, gdyby szpitale doszły między sobą do porozumienia w zakresie
udzielanych świadczeń zdrowotnych np. w jednym szpitalu ginekologia, a w drugim np.
ortopedia, choć wie, że jest to bardzo trudne i wielu samorządowców nie chce podejmować
tak trudnych decyzji. Następnie pan Starosta odnosząc się do zapytania radnego Wołcerza
donoście spadku kontraktu powiedział, że kontrakt został umniejszony za czasu spółki
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Centrum Dializa o 4 mln. zł. Nadmienił również o napisaniu projektów na działalność
leczniczą w kwocie ok. 5 mln zł. Kończąc wypowiedź pan Starosta poinformował
o konieczności doposażenia szpitala w nowoczesny sprzęt.
O zabranie głosu poprosiła również pani radna Aneta Bławat, która powiedziała, że pan
Starosta mówił o specjalizowaniu się przez szpitale w różnych dziedzinach i jest duże ryzyko,
gdyż nie wie czy szpitale się utrzymają m.in. stan budynku, czy zatrudnienia.
W odpowiedzi na powyższe pan Starosta stwierdził, że zatrudnienie było i na pewno będzie,
niemniej jednak jest to czynnik wtórny. Najważniejszym czynnikiem jest to by dobrze dobrać
usługi medyczne w celu zabezpieczenia odpowiedniego poziomu leczenia naszym
mieszkańcom.
Następnie pani radna Bławat zapytała, czy została zrobiona analiza finansowa.
Pan Starosta odpowiedział, że tak. Ponadto odbędzie się na początku miesiąca października
br. spotkanie ze wszystkimi radnymi z Prezesem szpitala, który przedstawi zarówno analizę
finansową, jak również m.in. stan zatrudnienia oraz prognozę do końca roku. Następnie radni
po zapoznaniu się z tym materiałem zdecydują, czy będzie to przedmiotem upublicznienia na
sesji Rady Powiatu w Opatowie.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.
Ad.5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym
punkcie obrad.
O zabranie głosu poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który przypomniał pikiety,
protesty (ugrupowania PIS) przeciwko zamknięciu oddziału dziecięcego w Pińczowie
dodając, iż punkt widzenia zmienia się od punktu siedzenia. W swojej wypowiedzi pan radny
Bogusław Włodarczyk przypomniał również, że gdy po okresie zamknięcia otwarliśmy
z powrotem oddział dziecięcy w Opatowie, przyszedł także obecny ordynator z Nowej Dęby,
gdzie nawet namawialiśmy żeby kierowano dzieci do naszego szpitala, to wówczas obecny
pan Starosta mówił, żeby mieszkańcy się nie przejmowali oraz, że nie muszą oddawać dzieci
do szpitala. Ja tu mieszkam i zostanę niezależnie od tego kto tu będzie rządził, ale pewne
działania o których mówił pan Starosta dzisiaj odbijają się nam czkawką. Faktem jest, że
łączenie oddziałów jest bardzo ważne i takie działania były już podejmowane przez różne
inne szpitale.
Następnie o zabranie głosu poprosiła pani radna Agnieszka Łuba – Mendyk składając
interpelacje dotyczącą potrzeby montażu dwóch luster drogowych: na skrzyżowaniu drogi
powiatowej DP 0734T z drogą gminną DG 004531T oraz na skrzyżowaniu drogi powiatowej
DP 0734T z drogą gminną DG 004535T. Radna zgłosiła również potrzebę uprzątnięcia pnia,
który zsunął się ze skarpy przy drodze powiatowej 0734T w obręb pobocza, jak również
zgłosiła, że po opadach deszczu tworzy się zastoisko wody na drodze powiatowej 0758T
w centrum miejscowości Bidziny.
Przedmiotowa interpelacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
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O zabranie głosu poprosiła pani radna Barbara Kasińska, która złożyła wniosek dotyczący
udzielenia wsparcia mieszkańcom wsi Rosochy odnośnie uzyskania przyłącza gazowego do
miejscowości Rosochy.
Przedmiotowy wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
O zabranie głosu poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który odnosząc się do sprawy
związanej z centralizacją oddziałów szpitalnych uznał, iż sesja Rady Powiatu nie jest
odpowiednim miejscem do takich dyskusji, a w powyższej sprawie powinni się wypowiedzieć
wpierw sami lekarze. Dlatego też zaproponował, aby pan Prezes szpitala spotkał się
i porozmawiał z lekarzami przynajmniej tych specjalizacji, które są w chwili obecnej
w Opatowie. Nadmienił, że lekarze uciekają z okolicznych szpitali (Ostrowiec Świętokrzyski,
Staszów), z tego względu, że nawet te szpitale, które są o wiele bardziej rozwinięte niż szpital
w Opatowie potrzebują specjalistów innych specjalizacji. Zaproponował, aby poprosić pana
Prezesa, aby spotkał się nie tylko z lekarzami pracującymi w naszym szpitalu, ale również
z lekarzami POZ, którzy od wielu miesięcy czekają na takie spotkanie. Nadmienił, że na takie
spotkanie należałoby zaprosić również pielęgniarki środowiskowe i położne środowiskowe.
Dodał, że cieszy się z zaproponowanego przez pana Starostę spotkania z Prezesem szpitala,
gdyż sam chciał również zaproponować, aby Przewodniczący Komisji oświaty, sportu,
zdrowia i pomocy społecznej zaprosił wszystkich radnych i Prezesa na posiedzenie celem
omówienia, jak funkcjonują teraz zarówno oddziały szpitalne, jak i poradnie specjalistyczne.
Kończąc wypowiedź pan radny Wołcerz zapytał, czy montaż luster przy skrzyżowaniach dróg
gminnych z powiatowymi jest sprawą powiatu , czy gminy.
O zabranie głosu poprosił również pan radny Kazimierz Żółtek, który poprosił o zajęcie
stanowiska w sprawie współpracy Powiatu Opatowskiego zez Świętokrzyskim Zarządem
Dróg Wojewódzkich w Kielcach w roku budżetowym 2020.
Przedmiotowe zapytanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Następnie pan radny Kazimierz Żółtek zgłosił wniosek, aby nowo powołany Dyrektor
Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie przedstawił Radzie
Powiatu w Opatowie swoją strategię działania jako nowy szef instytucji.
Przedmiotowy wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
W tym momencie salę obrad opuścił pan radny Wojciech Majcher (godz. 9:51) oraz pani
radna Wiesława Słowik (godz. 9:52). Od tej chwili obrady toczyły się w obecności 14 –
osobowego składu radnych.
Kontynuując pan radny Kazimierz Żółtek złożył zapytanie, czy prawnie możliwe jest
przekazanie nieodpłatne używanego przez jednostki organizacyjne prowadzone przez powiat
samochodu typu bus dla rodziny (osoby niepełnosprawne) z gminy Iwaniska.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
W tym momencie na salę obrad powróciła pani radna Wiesława Słowik (godz. 9:53). Od tej
chwili obrady toczyły się w obecności 15 – osobowego składu radnych.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
Głos zabrała pani Bożena Kornacka – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, która poprosiła
o podjęcie stosownych działań w związku ze zgłoszonym problemem mieszkańców
miejscowości Stodoły polegającym na obsuwaniu się betonowych zabezpieczeń na skarpie
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wzdłuż drogi powiatowej Stodoły – Podgrochocie. Dodała, że zamulone są także korytka
odwadniające.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
O głos ponownie poprosił pan radny Kazimierz Żółtek, który zapytał, kto jest właścicielem
ronda wybudowanego przez grupę PBI na naszej drodze powiatowej łączącej Iwaniska
z Baćkowicami.
Następnie pan Przewodniczący zachęcił radnych do składania interpelacji w okresie
międzysesyjnym do biura rady powiatu, które zostaną upublicznione na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej wraz z udzielonymi w odpowiedziami, co z pewnością również
usprawni obrady.
O głos poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która poinformowała, że większość radnych
przesyła zapytania w zakresie potrzeb mieszkańców bezpośrednio do jednostek podległych.
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, a następnie zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedstawionej
treści.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego poddał pod głosowanie odczytany projekt
uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2019 – 2027.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIV.60.2019 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu.
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 2019 rok.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec ich braku
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIV.61.2019 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.
c) przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2020 rok”.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, a następnie
zapytał, czy są uwagi.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIV.62.2019 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 17 do niniejszego
protokołu.
d) przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji
rządowej.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez panią
Bożenę Kornacką – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt uchwały w sprawie
przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji
rządowej.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec ich braku
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIV.63.2019 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 19 do niniejszego
protokołu.
e) skargi na działalność Starosty Opatowskiego.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały w sprawie skargi na
działalność Starosty Opatowskiego, a następnie otworzył dyskusję.
O zabranie głosu poprosiła pani radna Barbara Kasińska, która powiedziała, że będzie
głosowania za odrzuceniem skargi, niemniej jednak zauważa, że skarga wypływa
z wielkiej determinacji miejscowej społeczności przeciwko budowaniu stacji bazowej
telefonii komórkowej w okolicach ich miejsc zamieszkania. Nadto uważa, że jako
radni powinni udzielić mieszkańcom wsparcia. Oczywiście były spotkania, niestety
nic nie wniosły.
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Pan Przewodniczący dodał, że sprawa była rozpatrzona przez Komisję skarg,
wniosków i petycji, a także szeroko uzasadniona.
Nikt więcej nie zabrał głosu, wobec czego pan Przewodniczący poprosił
o przegłosowanie odczytanego projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIV.64.2019 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 120 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 21 do niniejszego
protokołu.
f)

utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie” oraz nadania statutu tej jednostce
i obsługiwanym placówkom.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez panią
Bożenę Kornacką – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt uchwały w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie” oraz nadania statutu tej jednostce
i obsługiwanym placówkom.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania.
O zabranie głosu poprosiła pani radna Aneta Bławat, która powiedziała, że ma obawy,
czy jedna osoba będzie w stanie zarządzać prawidłowo wszystkimi placówkami.
Dodała, iż w każdej z placówek opiekuńczo – wychowawczych występują inne
potrzeby i oczekiwania dzieci, dlatego nie wyobraża sobie funkcjonowania tych
jednostek w zaproponowanym kształcie. Ponadto chciałaby wiedzieć, czy podjęte
zostały już działania mające na celu ogłoszenie konkursu na dyrektora, który będzie
miał odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Podsumowując pani radna oznajmiła,
iż dobro dzieci jest najważniejsze i nie jest to kwestia oszczędności, czy organizacji
dlatego też będzie głosowała przeciw, gdyż nie jest przekonana, czy połączenie
placówek i jednoosobowe zarządzanie przyniesie wymierny efekt.
Następnie o zabranie głosu poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który
przypomniał, że 2-3 miesiące temu radni podejmowali uchwałę o rozdzieleniu Senior
– WIGOR i Senior +. Jedna placówka miała oddział w Stodołach – Koloniach, a druga
w Ożarowie. Wówczas Zarząd Powiatu oraz pan mecenas stwierdzili, że należy
dokonać podziału. Obecnie jest pomysł łączenia jednostek. Placówki opiekuńczo –
wychowawcze same się finansują czyli samorząd powiatowy do nich nie dokłada. Pan
radny Bogusław Włodarczyk przypomniał, iż odpłatność za dziecko Zarząd Powiatu
ustala przed końcem roku. Ponadto powiedział, że ówcześnie obejmując stanowisko
starosty działała już Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym,
w której przebywało 28 dzieci. Obecnie zmieniły się przepisy i w tego typu placówce
może przebywać 14 wychowanków. Warunki w utworzonych placówkach są idealne
(250 - 350 m2). Ilość zatrudnionej kadry pozwala na swobodne funkcjonowanie.
Dzieci uczęszczają do szkół podstawowych znajdujących się na terenie
poszczególnych gmin, na których mieszczą się siedziby placówek. Pan radny
powiedział, że jego zdaniem tworzona jest nowa struktura, która nic nie zmienia,
a jedynie tworzone są nowe stanowiska pracy dla określonych osób. Kontynuując pan
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radny Bogusław Włodarczyk odczytał fragmenty z uzasadnienia do przedłożonego
projektu uchwały, a mianowicie: „W toku tworzenia i działalności placówek
następowały zmiany organizacyjne, kadrowe i finansowe w placówkach niezależnie
od siebie” – oznajmił, iż odpłatność w placówce typu specjalistyczno –
terapeutycznego będzie zawsze większa, także kadrowo, gdyż przebywające tam
dzieci są niepełnosprawne, ale wszędzie ustala się budżet. Pracownicy pracowali
w placówkach zanim on sam został starostą. Dalej pan radny przytoczył kolejny
fragment uzasadnienia tj. „W wyniku zmian struktura organizacyjna w każdej
placówce jest inna i nie pokrywa się ze stanowiskami określonymi w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych np. technik prac biurowych” – radny interpretując powyższe
stwierdził, iż nie rozumie. Ponadto uważa, iż zapisy dotyczące ewentualnych
zastępstw uważa za nieprawdziwe, gdyż w każdej placówce jest wystarczająco dużo
kadry i w razie zwolnienia lekarskiego bez problemu znajdzie się zastępstwo. Dlatego
też wytknął kolejny zapis uzasadnienia „W przypadku urlopów bądź zwolnień
lekarskich osób bezpośrednio pracujących z dzieckiem tj. wychowawców, których
osoby zatrudnione na stanowiskach pomocniczych i obsługi placówki nie mogą
zastąpić z powodu braku kwalifikacji wymaganych ustawą o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, bądź też wynikających z zakresu obowiązków na danym
stanowisku, istnieje ryzyko braku możliwości zapewnienia pełnej opieki i nadzoru
wykwalifikowanej kadry”. Następnie radny przytoczył kolejne zapisy dotyczące spraw
umów cywilnoprawnych, obsługi finansowo – księgowej oraz spraw związanych
z transportem. Radny wielokrotnie podkreślał, że jego zdaniem podejmowane
działania są ukierunkowane tylko jednym w celu, dlatego też będzie głosował
przeciw. Kończąc wypowiedź powiedział, że za jakiś czas będzie można dokonać
analizy, a na chwilę obecną prosi zarząd o ponowne przemyślenie, gdyż według niego
jest to nieuzasadnione ekonomicznie, społecznie i nic nowego nie wnosi.
O głos poprosiła ponownie pani radna Aneta Bławat, która powiedziała, że w pełni
zgadza się z wypowiedzią przedmówcy. Dodała, że ma obawę o zaistnienie sytuacji,
w której dyrektor musiałby w trybie natychmiastowym podejmować decyzje
dotyczące 5 placówek. Oznajmiła, iż dotychczasowo dyrektorzy świadczyli pracę
24 h i w razie potrzeby udzielali niezbędnej pomocy, niejednokrotnie ratując tym
zdrowie i życie dzieci, dla których są niejednokrotnie jak ojciec, czy matka. Dlatego
też nie wie, czy w przypadku jednoosobowego zarządzania 5 placówkami dyrektor
będzie w stanie temu podołać zapewniając należyte bezpieczeństwo. Kończąc
wypowiedź radna zwracając się do wszystkich radnych poprosiła o ponowne
przedyskutowanie i nie podejmowanie gwałtownej decyzji.
Pan Przewodniczący powiedział, że odbyły się posiedzenia komisji, na których
powyższa sprawa była omawiana i wszyscy zainteresowani zadawali pytania. Była
obecna pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jak również pan
mecenas wyjaśniał sytuację od strony prawnej.
O głos poprosiła pani radna Aneta Bławat, która powiedziała, że nie sądzi, aby pani
kierownik PCPR w Opatowie, ani nowy pan dyrektor mieli odpowiednią wiedzę
w temacie wychowanków poszczególnych placówek.
O zabranie głosu poprosił również pan radny Zbigniew Wołcerz, który potwierdził, że
powyższy temat był przedmiotem obrad poszczególnych komisji, nie mniej jednak
jego zdaniem sprawa została przedstawiona przez panią kierownik Katarzynę
Ambryszewską inaczej niż zrobił to pan radny Włodarczyk. Dodał, że te problemy,
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które unaocznił pan mecenas są do rozwiązania dużo prostszymi sposobami,
a mianowicie np. jeśli jest zatrudniona główna księgowa na umowę zlecenie, nie widzi
problemu, aby zatrudnić ją na 1/5 etatu, czyli może będzie trochę drożej, ale bez
wywracania całej struktury. Nadmienił, iż na komisji głosował za podjęciem tej
uchwały, natomiast to jak się zachowa teraz będzie zależało od odpowiedzi pani
kierownik PCPR w Opatowie na jego pytania, a mianowicie: czy były do tej pory
jakieś problemy z zastępstwami podczas urlopów, podczas choroby?, czy rzeczywiście
był problem lub ktoś wytknął, że księgowa jest zatrudniona na umowę zlecenie, a nie
na etat?, czy były problemy z transportem tj., aby dzieci mogły pojechać np. na
wycieczkę, na spotkania edukacyjne, na badania. Zaznaczył, że w przypadku
pozytywnej odpowiedzi pani kierownik będzie uważał za słuszne utworzenie formy
nadzorczej, ale w przeciwnym wypadku nasuwa się na myśl, iż tworzenie centrum ma
na celu stworzenie nowych stanowisk dla nowych ludzi.
Następnie o głos poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która powiedziała, że na
komisjach zadała kilka pytań odnośnie funkcjonowania tych placówek i dlatego teraz
też pyta, czy którakolwiek z placówek podczas swojej działalności miała zachwianą
swoją funkcjonalność i jeżeli tak to w jaki sposób? Czy te zastępstwa podczas
nieobecności jakiegokolwiek pracownika były wykonywane należycie? Zaznaczyła, że
również jej dzisiejsze głosowanie będzie uzależnione od odpowiedzi na powyższe
pytania.
W tym momencie salę obrad opuściła pani radna Agnieszka Łuba – Mendyk (godz.
10:34). Od tej chwili obrady toczyły się w obecności 14 – osobowego składu radnych.
Następnie pan Przewodniczący oddał głos panu mecenasowi Pawłowi Koziarzowi,
który powiedział, że w projekcie uchwały, który był omawiany na komisjach został
wykreślony w § 3 ust. 1 mówiący, że dotychczasowi pracownicy jednostek
obsługiwanych stają się z dniem 1 stycznia 2020 r. pracownikami Centrum. Wyjaśnił,
iż dokonał tego w związku z tym, że na komisjach pojawiały się pytania czy wszyscy
pracownicy utrzymają swoją pracę, dlatego też uznał, że jest to zapis zbyt daleko
idący, a sprawy te powinny zostać rozstrzygnięte indywidualnie z pracownikami.
Podkreślił, iż Centrum ma bazować na pracownikach obecnie zatrudnionych. Dodał,
że nie wszyscy pracownicy będą świadczyć pracę w Centrum, niektórzy będą dalej
świadczyć pracę w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (wychowawcy,
opiekunowie bezpośrednio pracujący z dziećmi), natomiast to pracownicy zdecydują,
czy przejdą do Centrum i te kwestie będą rozwiązane w postaci porozumień
z pracownikami. Następnie pan mecenas zwrócił uwagę na zapisy poszczególnych
statutów w projekcie uchwały, a mianowicie, że to nie dyrektor będzie kierować tymi
placówkami tylko liderzy, którzy będą zajmować się dziećmi i tym samym będą znać
ich problemy.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek uznał, iż pytania są kierowane do organu
wykonawczego, więc to pan Starosta decyduje, czy odpowie na nie sam, czy przy
pomocy komórki merytorycznej, po czym oddał głos panu Staroście Tomaszowi
Stańkowi.
Głos zabrał pan Starosta, który stwierdził, że radni opozycyjni bronią swoich ostatnich
przyczółków, nadto jest zdziwiony niektórymi wypowiedziami m.in. pani radnej
Anety Bławat, która po pół roku przychodzi na sesję Rady Powiatu, nie była obecna
na posiedzeniu komisji i mówi, że decyzja podejmowana jest bez przemyślenia. Pan
Starosta stwierdził, że radna obraża zarząd i radnych, którzy uczestniczyli
w posiedzeniach komisji. Zakwestionował również sprawy związane w poprzedniej
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kadencji z konkursami na kierowników jednostek. Ponadto pan Starosta powiedział, że
radni nie zrozumieli idei utworzenia Centrum. Kontynuując pan Starosta zwracając się
do pana radnego Bogusława Włodarczyka powiedział, że zakupione zostały dwa
samochody oraz nie było żadnych sytuacji, w których dzieci miałyby problemy
z transportem. Nie po to są te zmiany, intencją tego projektu jest lepsze zarządzanie
i odinstytucjonalizowanie – mówił pan Starosta. Jest to model sprawdzony
i przetestowany m.in. w Kielcach. Byliśmy w takich placówkach i jeśli radni chcą to
możemy się tam wybrać. Zgodził się ze stwierdzeniem, że warunki
w nowoutworzonych placówkach są bardzo dobre, nie mniej jednak nie zgadza się to
w przypadku placówki w Nieskurzowie Nowym. Pan Starosta wyjaśnił, że utworzenie
Centrum wpłynie na zdecydowanie lepsze zarządzanie, a wychowawca będzie mógł
tym samym więcej czasu poświęcić wychowankom. Dyrektor będzie dyrektorem
administracyjnym poprzez co placówki będą lepiej nadzorowane. Dodał, że
niejednokrotnie np. księgowość była prowadzona niejednolicie. Obecnie jest tendencja
do łączenia jednostek i tworzenia tzw. centrów usług wspólnych (np. w Sandomierzu).
Nadmienił, iż koszty wcale nie wzrosną. Pan Starosta odniósł się również do
wypowiedzi radnego Bogusława Włodarczyka mówiąc, iż jeśli chodzi o rozdzielenie
jednostek Senior+ i Klubu Senior + w Ożarowie to było to podyktowane przepisami
prawa. Kończąc wypowiedzi powiedział, że chce, aby palcówki nie były instytucjami
samorządowymi, a domami dziecka, w których dzieci miałyby normalne warunki do
rozwoju.
W trakcie wypowiedzi pana Starosty salę obrad opuścił pan radny Maciej Wolański
(godz. 10:46), który po chwili powrócił na salę obrad (godz. 10:47).
Pan Przewodniczący poprosił, aby radni swoje wnioski w miarę możliwości zawierali
w jednej wypowiedzi. Następnie udzielił głosu pani radnej Anecie Bławat.
Głos zabrała pani radna Aneta Bławat, która powiedziała, że atak na jest osobę uważa
za nieuzasadniony, gdyż przestawiała uzasadnione zwolnienia lekarskie. Odnosząc się
swojej wcześniejszej wypowiedzi zaznaczyła, iż ma prawo mieć obawy. Nie martwi
się o stanowiska, ale również o wybór osoby zarządzającej z odpowiednimi
kwalifikacjami i doświadczeniem, gdyż ma na względzie szczególnie dobro dzieci.
Ponadto każdy ma prawo wypowiadać własne zdanie i dyskutować nad danym
projektem uchwały.
Pan Starosta zapewnił, iż będzie to odpowiednia osoba.
Następnie pan Przewodniczący udzielił głosu panu radnemu Bogusławowi
Włodarczykowi, który odniósł się do zarzutów pana Starosty dot. kadry kierowniczej
mówiąc, że ówcześnie powoływani kierownicy placówek byli pracownikami, którzy
znali dobrze specyfikę tych jednostek, nie były to przypadkowo powołane osoby. Pan
radny Włodarczyk przytoczył przykłady osobowe powołań poszczególnych
kierowników. Następnie powiedział, że cieszy się, iż pan Starosta wycofał się
z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały, które otrzymali wszyscy radni.
Ponadto pan radny stwierdził, że każdy radny ma prawo do własnego zdania,
a Starosta z tego powodu nie powinien nikogo atakować. W dalszej wypowiedzi radny
Włodarczyk odniósł się do słów pana mecenasa Pawła Koziarza i wykreślonego
z pierwotnego projektu uchwały (po odbytych komisjach) zapisu dotyczącego
pracowników mówiąc, iż nie bardzo rozumie zaistniałą sytuację tj. czy będą stworzone
osobne struktury. Pan Starosta wspomniał również, że pieniądze na dyrektora się
znajdą ponieważ obecni kierownicy zdjęty będą mieć dodatek funkcyjny.
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W odpowiedzi zabrał głos pan Starosta Tomasz Stanik, który powiedział, że
utworzenie Centrum dużo zmieni. Przypomniał problemy m.in. z remontem budynku
w Tarłowie. Reasumując oznajmił, że wychowawca lider będzie mógł więcej czasu
poświęcić dzieciom, a sprawy inwestycyjne przejmie dyrektor Centrum. Wspomniał
również o konieczności rozdzielenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
w Nieskurzowie Nowym, gdzie przebywa obecnie 28 dzieci, a zgodnie z przepisami
docelowo powinno być o połowę mniej. Zaznaczył, że szanuje wszystkich
kierowników placówek i dziękuje im za dotychczas wykonywaną pracę, zapewnił
jednocześnie, że żaden kierownik placówki nie straci pracy.
O zabranie głosu poprosił pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska, która powiedziała,
że jej zdaniem niepotrzebnie wywiązała się tak emocjonalna dyskusja. Zaznaczyła, iż
rozwiązania, o których mowa są już sprawdzone. Przeprowadzone zostały również
rozmowy z bardzo doświadczoną kadrą w Kielcach, która podjęła takie działania
i rzeczywiście ten model się sprawdził. Ponadto dodała, że szanuje troskę radnej
Bławat o dzieci. Podkreśliła, iż wychowawca lider będzie mógł więcej czasu
poświęcić
dzieciom,
zająć
się
należycie
sprawami
merytorycznymi
i wychowawczymi, gdyż działania podejmowane są z myślą przede wszystkim
o dzieciach.
Następnie pan Przewodniczący udzielił, głosu pani radnej Wiesławie Słowik, która
powiedziała, że pytania, które kierowała podczas posiedzeń były zadawane przede
wszystkim w trosce o dobro dzieci i pracowników. Dlatego też po wysłuchaniu
wypowiedzi pana Starosty będzie głosowała za podjęciem niniejszej uchwały.
O zabranie głosu poprosił ponownie pan radny Zbigniew Wołcerz, który powiedział,
że wycofuje pytania skierowane wcześniej do pani kierownik Katarzyny
Ambryszewskiej. Dodał, że współczuje jednak panu mecenasowi, gdyż dopiero w tej
chwili okazało się jakie jest faktyczne uzasadnienie do podejmowanej uchwały
i musiał się „nieźle napocić żeby coś takiego podrzucić”. Pan radny oznajmił, że na
szczęście jesteśmy w samorządzie i o swoje możemy zadbać. Radny Zbigniew
Wołcerz przypomniał sytuację SPZZOZ, jak również oznajmił, że jego zdaniem tylko
osoba znajdująca się na miejscu, będąca gospodarzem zna najlepiej potrzeby dziecka,
specyfikę danej jednostki, budynek, czy pomieszczenia, w których pracuje, a nie
dyrektor będący oddalony o kilkadziesiąt kilometrów. Każdy radny decyzję w tej
sprawie podejmie indywidualnie. Ponadto zaznaczył, iż w odróżnieniu do radnej
Wiesławy Słowik jeszcze bardziej utwierdził się w tym, że nie jest to dobry pomysł.
O głos poprosił również pan radny Kazimierz Żółtek, który powiedział, że odbyły się
posiedzenia komisji i czas pracy komisji wydaje się wystarczający, aby wszyscy radni
mogli się wypowiedzieć. Nadto jego zdaniem dyskusja w tej sprawie niepotrzebnie
się przeciąga, gdyż problem, którym się zajmują został dogłębnie poznany. Zaznaczył,
iż każdy ma prawo głosu i do tego głosu wrócimy, gdyby to przedsięwzięcie nie
wypaliło. Wówczas ewentualnie rozliczymy Zarząd Powiatu z tego, czy był to dobry
krok. Reasumując radny stwierdził, że lubi ryzyko i zmiany, dlatego też będzie
głosował za podjęciem niniejszej uchwały.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie” oraz nadania statutu tej jednostce
i obsługiwanym placówkom.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIV.65.2019 została podjęta i stanowi załącznik
nr 22 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” – 10 głosów, „przeciw” - 4 głosy „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 231 do niniejszego
protokołu.
g) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Opatowski.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez panią
Bożenę Kornacką – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
W tym momencie salę obrad opuścili salę pan radny Maciej Wolański oraz pani radna
Aneta Bławat (godz. 11:07). Od tej chwili obrady toczyły się w obecności 12 –
osobowego składu radnych.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt uchwały o zmianie
uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 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 XIV.66.2019 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 24 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 25 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 zapytał pana Starostę, czy odpowie w bieżącym punkcie
obrad na zadawane pytania.
Pan Starosta odpowiedział, że tak. Następnie odnosząc się do problemu zgłoszonego przez
panią Wiceprzewodniczącą Bożenę Kornacką poinformował, że po niedzieli Zarząd Dróg
Powiatowych zajmie się sprawą obsuwających się zabezpieczeń. Kontynuując odniósł się do
pytania pana radnego Kazimierza Żółtka mówiąc, iż rondo, o które pytał jest własnością
powiatu. W odniesieniu do kolejnego zapytania radnego Żółtka pan Starosta powiedział, że
raczej możliwości prawnej nie ma, aby przekazać pojazd z powiatu, ale uczestniczy
w różnego rodzaju aukcjach charytatywnych i jeśli tylko będzie możliwość to na pewno
włączy się w udzielenie pomocy tej rodzinie. Pan Starosta poinformował również, że nowo
wybrany pan dyrektor Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji, jak i wszyscy
nowo powołani dyrektorzy zgłaszają się na zarząd i tam przedstawiają koncepcje rozwoju, jak
również swoje kwalifikacje zawodowe. Nie mniej jednak uważa, że w okresie 3 miesięcznym,
jak już się dyrektor dokładnie zapozna to na pewno przedstawi swoją strategię rozwoju naszej
instytucji. Jeśli chodzi o współpracę ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich
współpraca jest bardzo dobra i będzie kontynuowana. W odpowiedzi na zapytanie pana
12
Protokół Nr XIV.2019 z sesji Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji odbytej w dniu 20 września 2019 r.

OR - II.0002.14.2019

radnego Zbigniewa Wołcerza pan Starosta odpowiedział, że jego zdaniem również konieczne
jest spotkanie z lekarzami POZ i takie działania były już podejmowane, niestety ze względu
na okres urlopowy nie doszły do skutku. Pan Starosta powiedział, że zobliguje pana Prezesa
do podjęcia takich rozmów.
W tym momencie salę obrad opuścił pan radny Kazimierz Żółtek (godz. 11:20). Od tej chwili
obrady toczyły się w obecności 11- osobowego składu radnych.
Kontynuując pan Starosta wypowiedział się odnośnie specjalizacji szpitali mówiąc, iż w tym
temacie potrzebna jest szersza dyskusja. Odpowiadając na wniosek zgłoszony przez panią
radna Barbarę Kasińską powiedział, że z pewnością ta inwestycja mieszkańcom jest bardzo
potrzebna i chętnie wesprze działania mieszkańców wystosowując odpowiednie pismo w tej
sprawie. Kończąc swoją wypowiedź w odniesieniu do interpelacji złożonej przez panią radną
Agnieszkę Łuba – Mendyk poinformował, że pniak w przyszłym tygodniu zostanie usunięty,
w temacie zastoiska wody też trzeba będzie się zastanowić co z tym problemem zrobić,
natomiast co do luster, interpelacja zostanie przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych, gdzie
po oględzinach i konsultacjach z wójtem gminy podjęte zostaną odpowiednie działania.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poinformował, że porządek obrad dzisiejszej sesji został
zrealizowany, po czym przeszedł do realizacji ostatniego punktu obrad.
Ad. 8. Zakończenie obrad XIV 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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