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Protokół Nr XVI.2019
z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 28 października 2019 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 1400, a zakończone o godzinie 1414.
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, J. Dwojak. B. Kasińska.
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 12 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 12 radnych.
„Za” –12 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.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok,
b) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
5. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Powiatu.
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W trakcie odczytywania powyższego porządku obrad na salę obrad weszła pani Małgorzata
Jalowska - Wicestarosta (godz. 1402). Od tej chwili obrady toczyły się w obecności 13 –
osobowego składu radnych.
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 13 radnych.
„Za” –13 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:
a) 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.
W trakcie odczytywania powyższego projektu uchwały na salę obrad wszedł pan radny
Wojciech Majcher (godz. 1404). Od tej chwili obrady toczyły się w obecności 14 –
osobowego składu radnych.
Pan Przewodniczący poinformował, że w dniu 25 października br. odbyły się posiedzenia
Komisji budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego powiatu oraz Komisja oświaty,
sportu, zdrowia i pomocy społecznej podczas których projekty uchwał będące
przedmiotem obrad dzisiejszej sesji otrzymały pozytywna rekomendację. Następnie
zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.
O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski, który wyjaśnił, że
główne zmiany w budżecie związane są m.in. z zakupem aparatu USG ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu
Sprawiedliwości oraz realizacją zadania w zakresie budowy drogi wewnętrznej wraz
z miejscami postojowymi leżącej w obszarze usług publicznych na działce przy ul.
Szpitalnej w Opatowie.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania lub ktoś chciałby zabrać głos.
Wobec braku pytań pan Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVI.72.2019 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.
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Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
b) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez panią Bożenę
Kornacką – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję.
O głos poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który zapytał na czym będzie polegała
działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej w Opatowie i jakie jest zdanie w tym
temacie pana Prezesa, który z tego co mu wiadomo nie uczestniczył w posiedzeniach
komisji, ani nie ma go dziś na sesji.
W trakcie realizacji niniejszego punktu posiedzenia salę obrad opuścił radny Kazimierz
Żółtek (godz. 1412), który po chwili powrócił na salę obrad (godz. 1413).
W odpowiedzi na powyższe pytanie radnego głos zabrał pan Starosta Tomasz Staniek,
który powiedział, że w tym domu będą mogły przebywać osoby po przebiegu leczenia
operacyjnego, które wychodząc ze szpitala nie są jeszcze w stanie samodzielnie
egzystować. Będzie zapewniona tam opieka psychologiczna, pielęgniarska i lekarska.
Warunki będą zbliżone do domowych i w ramach tego 2 mln projektu będzie ok 400 tys.
zł na wykorzystanie tj. wyremontowanie I piętra starego budynku szpitala. Pan Starosta
wspomniał, że II piętro w starym budynku szpitala zostało wyremontowane za
poprzedniego zarządu w ubiegłej kadencji. Zaznaczył ponadto, że jest to projekt 2- letni
na 20 osób, a powiat w tym projekcie nie ponosi żadnych kosztów ponieważ całość
działalności jest finansowana z funduszy europejskich, a dalszej perspektywie Dzienny
Dom Opieki Medycznej będzie objęty w koszyku świadczeń NFZ. Pan Starosta
powiedział, że nie ma dziś pana Prezesa, gdyż zaplanowane zajęcia nie pozwoliły mu
uczestniczyć w dzisiejszej sesji. Przypomniał, że było jakiś czas temu w szpitalu
spotkanie Prezesa z wszystkimi radnymi i wówczas m.in. Prezes wypowiadał się na ten
temat. Pan Starosta oznajmił, iż Prezes popiera te działania bo nie podpisałby umowy,
formą zabezpieczenia będzie hipoteka, sporządzany obecnie operat szacunkowy do tej
formy zabezpieczenia przyda się również do wewnętrznej dokumentacji.
Pan Przewodniczący podziękował za wypowiedź, a następnie wobec braku dalszych
pytań poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVI.73.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 7 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 8 do niniejszego protokołu.
Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad.
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Ad. 5. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, po
czym 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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