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Protokół Nr XV.2019
z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 10 października 2019 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 800, a zakończone o godzinie 839.
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, jak również osoby zaproszone.
Nieobecnych 3 radnych: A. Bławat, A. Rozszczypała. B. Włodarczyk.
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 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 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.
Proponowany porządek obrad:
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 wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego
transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski,
b) 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,
c) określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu
w Opatowie na rok 2019,
d) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2019 – 2027,
e) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok.
5. Zakończenie obrad XV sesji Rady Powiatu.
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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 14 radnych.
„Za” –14 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. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
Pan Przewodniczący powiedział, iż wspólnie z wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu
chciałby, aby od dziś przed poddaniem pod głosowanie projektu aktu przewodniczący lub
wiceprzewodniczący komisji stałej rady zabrał głos i przedstawił wypracowaną opinię,
względnie stanowisko podczas posiedzeń roboczych odnośnie rozpatrywanych dokumentów.
W prezentowanej wypowiedzi poprosił o uwzględnienie w prezentowanej informacji, czy
projekty uchwał rady uzyskały opinię pozytywną wyrażoną jednogłośnie, lub wyrażoną nie
równą ilością głosów (ilu radnych było ZA, PRZECIW, WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU),
bądź negatywną.
Poinformował, iż w ostatnim okresie odbyły się dwa posiedzenia komisji, na które zaproszeni
zostali wszyscy radni, tj.:
- komisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu,
- komisja budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
W związku z powyższym poprosił poszczególnych przewodniczących komisji o zabranie
głosu.
Głos zabrała pani Alicja Frejlich – Przewodnicząca komisji rolnictwa, ochrony środowiska,
dróg i transportu, która odczytała opinię nt. rozpatrywanych projektów uchwał. Informacja
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez panią Bożenę Kornacką –
Przewodniczącą komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu, która
przedstawiła opinię w/w komisji nt. opiniowanych uchwał. Informacja stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący podziękował przewodniczącym komisji za przedstawienie stanowisk, po
czym przeszedł do realizacji dalszego porządku obrad.
a) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego
transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały
w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego,
dla których organizatorem jest Powiat Opatowski, a następnie zapytał, czy są pytania
bądź uwagi do przedstawionej treści.
O zabranie głosu poprosiła pani radna Agnieszka Łuba – Mendyk, która
poinformowała, iż do Urzędu Gminy w Wojciechowicach wpłynęły wnioski
o utworzenie linii przebiegających w szczególności przez miejscowości Jasice
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i Mierzanowice. Pani radna stwierdziła, iż jej zdaniem gmina Wojciechowice została
pominięta podczas ustalania tras komunikacyjnych. Następnie oznajmiła, iż będzie
głosować ,,przeciw” podjęciu uchwały.
O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski, który
poinformował, iż ustalając zaproponowane linie zrobił rozeznanie również w gminie
Wojciechowice i okazało się, iż dzieci z tamtejszych okolic dowozi 1 z prywatnych
przewoźników. Dodał, iż młodzież z niektórych wsi do przystanku musi dochodzić ok.
1km. Kontynuując pan Starosta zapewnił, iż w przyszłym roku kiedy będą ustalane
trasy przeprowadzą analizę jak wielkie jest zapotrzebowanie i zastanowią się nad
wyznaczeniem tam kursu.
Głos zabrała pani Agnieszka Łuba – Mendyk, która poinformowała, iż nic nie wie
o busie o którym wspomniał pan Starosta, jednakże po licznych wnioskach uważa, iż
nie są one niezasadne.
Głos ponownie zabrał pan Starosta, który wyjaśnił, iż obecnie PZT posiada 2 autobusy
i na chwilę obecną nie są w stanie zorganizować kolejnych codziennych linii.
Jednakże nie wyklucza, iż w przyszłości pojawi się trzeci bus i zatrudni kolejnego
kierowcę dzięki czemu będą mogli rozszerzyć ofertę.
Wobec braku dalszych pytań pan Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych
publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV.67.2019 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” – 13 głosów, „przeciw” - 1 głos „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu.
b) 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 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.
Głos zabrał pan Tadeusz Bieniek – Kierownik KM, który omówił wprowadzone
zmiany w uchwale. Kierownik poinformował, iż w przedłożonym projekcie uchwały
przedstawiono nową propozycję dzieląc poszczególne miejscowości na strefy
przypisując tym samym konkretne stawki cen biletów, podkreślił, iż w ten sposób
dostosowane zostały ceny biletów do rzeczywistych odległości pomiędzy miejscem
docelowym. Podsumowując poinformował także o naniesionej w dniu wczorajszym
zmianie dotyczącej przekształcenia zapisu w załączniku do uchwały w ust. 4 o treści:
,,Jeżeli autobus zjeżdża z trasy pomiędzy przystankami w linii prostej dodatkowy…”,
zmieniając na ,,Przy ustalaniu cen, o których mowa w ust. 1 pkt 1, odległości między
przystankami liczone są jako najkrótsza odległość pomiędzy nimi na danej linii
komunikacyjnej.”.
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Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi bądź zapytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV.68.2019 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 9 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 10 do niniejszego
protokołu.
c) określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu
w Opatowie na rok 2019.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały w sprawie określenia
stawki dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie na
rok 2019, a następnie zapytał, czy są uwagi.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV.69.2019 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 11 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 12 do niniejszego
protokołu.
d) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2019 – 2027.
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 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 –
2027.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec ich braku
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV.70.2019 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 13 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 14 do niniejszego
protokołu.
e) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019
rok.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok.
Pan Przewodniczący dodał, że sprawa była rozpatrzona przez Komisję skarg,
wniosków i petycji, a także szeroko uzasadniona.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie
odczytanego projektu uchwały.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV.71.2019 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 15 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 16 do niniejszego
protokołu.
Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 5. Zakończenie obrad XV 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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