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Protokół Nr 11.2019
z posiedzenia Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu
odbytego w dniu 8 października 2019 r.
godz. 8:30
W posiedzeniu Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu uczestniczyło
9 członków komisji na ogólną liczbę 9 według załączonej listy obecności, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięły osoby
zaproszone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzyła pani Alicja Frejlich – Przewodnicząca Komisji rolnictwa, ochrony
środowiska, dróg i transportu.
Na wstępie pani Przewodnicząca powitała wszystkich członków komisji, jak również osoby
zaproszone.
Następnie przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania
Powiatu Opatowskiego.”
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów 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.
4. Sprawy organizacyjne.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego
posiedzenia.
Pani Przewodnicząca zapytała członków komisji, czy są uwagi lub inne propozycje do
przedstawionego porządku obrad.
W wyniku braku uwag zapytała, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad.
Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 9 członków komisji na ogólną liczbę 9.
,,Za” – 9 głosów, ,,przeciw” - 0 głosów, ,,wstrzymało się” – 0 głosów.
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Pani Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został
wyłożony do wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytała, czy są uwagi do
jego treści.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia bez odczytywania.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 9 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
Następnie pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa
Działania Powiatu Opatowskiego.”
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu Władysławowi Dudzie – Dyrektorowi Lokalnej
Grupy Działania w Opatowie, który przedstawił sprawozdanie z działalności stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania w Opatowie, którego szczegółowy zapis stanowi zał. Nr 3 do
niniejszego protokołu. Pan Dyrektor poinformował, iż główna ideą założenia stowarzyszenia
był rozwój obszarów wiejskich poprzez promocję dziedzictwa kulturowego regionu,
adaptację terenów wiejskich do zmieniających się warunków ekonomicznych w Polsce,
a także poprawa jakości życia społeczności lokalnej i wykorzystanie walorów przyrodniczo –
kulturowych. Następnie szczegółowo omówił programy oraz organizowane szkolenia
z własnego projektu tj.:
- ,,ABC przedsiębiorczości, czyli jak założyć własną firmę”,
- ,,Rozpoczęcie działalności gospodarczej”,
- ,,Rozwijanie działalności gospodarczej”,
- ,,Biznesplan – dla rozpoczynających działalność gospodarczą”,
- ,,Biznesplan – dla rozwijających działalność gospodarczą”.
Pani Przewodnicząca zapytała o okres, na jaki czasu zatrudniane są osoby korzystając
z programów.
Odpowiedzi udzielił pan dyrektor LGD, który wyjaśnił, iż z reguły jest okres 2-3 lat.
O zabranie głosu poprosiła pani Bożena Kornacka, która zapytała, czy pieniądze
przekazywane są na z góry określone zadania.
Pan Dyrektor poinformował, iż środki w większości są przekazywane na rozwój firmy tj.
niezbędne maszyny, które muszą być nowe, wyjaśnił, iż nie mogą być przeznaczone na
kapitał ludzki – wynagrodzenie dla pracowników.

Protokół Nr 11.2019 z posiedzenia Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu
- VI kadencji odbytego w dniu 8 października 2019 r.

Strona 2

OR - II.0012.3.11.2019

O zabranie głosu ponownie poprosiła pani Bożena Kornacka, która zapytała jakie jest
zapotrzebowanie na rynku, czy dużo mieszkańców jest chętnych do skorzystania
z programów.
Pan Dyrektor wyjaśnił, iż jeśli chodzi o zainteresowanie to należy rozbić to na etapy. Dodał,
iż zazwyczaj do etapu szkoleń zgłasza się nawet 30 – 40 osób w kolejnych etapach wraz ze
składanymi dokumentami liczba ta maleje i do końcowej fazy (podpisania umowy”)
przystępuje ok. 5 osób.
Wśród członków komisji odbyła się dyskusja podczas której omówiono sytuację
beneficjentów i ich wytrwałość na rynku.
Pani Przewodnicząca zapytała o możliwość dofinansowania dla Kół Gospodyń Wiejskich,
aby móc umożliwić im sprzedaż wytworzonych przez siebie produktów, a jeśli nie to prosi
aby w przyszłości dopisać taki program.
Pan Dyrektor odpowiedział, iż raczej nie ma takiej możliwości, ze koła są w strukturach
gminy i są różne sposoby aby panie mogły sprzedawać swoje produkty.
O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która zapytała, czy LGD w Opatowie
kiedykolwiek Ochotnicze Straże Pożarne korzystały z tych programów.
Dyrektor wyjaśnił, iż nigdy nie otrzymywali oni żadnych pieniędzy np. na zakup doposażenia.
Pani Przewodnicząca podziękowała za przedłożoną informację i wobec wyczerpania tematu
przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego
transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Tadeuszowi Bieńkowi – Kierownikowi KM,
który poinformował, iż przedłożony projekt uchwały proponuje utworzenie 3
kolejnych linii komunikacyjnych:
- Opatów- Opatów przez: Nikisiałka Mała, Słabuszewice, Kaczyce;
- Opatów - Opatów przez: Ożarów, Czachów, Dębno;
- Opatów – Opatów przez: Włostów.
Następnie Kierownik omówił szczegółowo przebieg w/w tras komunikacyjnych.
Pani Przewodnicząca powiedział, iż nie zdawała sobie sprawy, iż w naszym powiecie
występują jeszcze tak liczne białe plamy, przez które wielu ludzi starszych i chorych
nie ma jak dostać się do lekarza czy na zakupy.
O zabranie głosu poprosił pan Zbigniew Wołcerz, którego zdaniem nie wszystkie białe
plamy są likwidowane, gdyż nieraz podnosił, iż młodzież ze stron Wygiełzowa, czy
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Marianowa nie ma jak dojechać do szkół i ma nadzieje że wrócą do tego tematu
w przyszły roku.
Głos zabrała pani Małgorzata Jalowska – Wicestarosta, która wyjaśniła, iż w tym
momencie zaproponowane zostały takie trasy, gdyż ok 30 dzieci nie miało jak
dojeżdżać do szkoły.
O zabranie głosu poprosiła pan Bogusław Włodarczyk, który odniósł się do załączonej
do uzasadnienia tabeli przedstawiającej koszty i przychody z nowotworzonych linii
wg. której 1 km będzie nas kosztował 5,50. Zwrócił uwagę na to, iż inni przewoźnicy
zrobili by trasę licząc 2,50 od km. Dlatego też prosi aby na poważnie zastanowić nad
przeprowadzeniem przetargu aby wybrać najkorzystniejszą dla powiatu ofertę.
Głos zabrała pani Ewelina Płatek – Kosior – obsługa prawna, która powiedziała, ze na
pewno żaden z przewoźników nie pojedzie za 2,50 zł za km ewentualnie przy pełnym
obłożeniu pasażerów jak np. dla planowanych wycieczek, dodała, iż u nas póki co nie
ma pełnego kompletu w autobusie. Odnosząc się do drugiej kwestii tj. przetargu pani
mecenas wyjaśniła, iż tak jak mówili już wcześniej jest za późno na przetarg, gdyż
stoją na drodze kwestie formalno – prawne,
O zabranie głosu poprosiła pani Wicestarosta, która wyjaśniła, iż na chwilę obecną
podjęli decyzję o utworzeniu PZT gdyż było takie zapotrzebowanie mieszkańców
chcących dojechać do miasta. Dodała, iż nie wyklucza aby w przyszłości zastanowić
się nad przeprowadzeniem przetargu. Jednakże powiedziała, iż należy to dobrze
przemyśleć, by zrobić to z głową. Kontynuując pani Wicestarosta powiedziała, iż to,
że tworzone są teraz linie pozwoli w przyszłości zweryfikować potrzeby, by
opracować realną mapę potrzeb dojazdów i ustalić konkretny wykaz tras.
Glos zabrała pani mecenas, która wyjaśniła, iż stając do przetargu musimy
zaproponować takie linie, które będą funkcjonować cały rok a nie jedynie na próbę.
O zabranie głosu poprosił pan Bogusław Włodarczyk, którego zdaniem na pewno
bardziej opłacalne byłoby powierzenie tego zadania prywatnemu przewoźnikowi.
Odpowiedzi udzielił pani mecenas, która przypomniała, iż ideą samorządów nie jest
zarabianie pieniędzy, a to aby wyjść naprzeciw potrzeb mieszkańcom, aby im żyło się
jak najlepiej.
Podczas omawiania uchwały salę obrad opuścił pan Starosta (godz. 9:35), dalsze
obrady prowadzone są w 8 osobowym składzie.
O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która powiedziała, iż dla niej
istotne jest to co powiedziała pani Wicestarosta, że nie jesteśmy w tym momencie
gotowi na przetarg a należy zaspokoić potrzeby mieszkańców a w przyszłości
poszerzać zakres linii komunikacyjnych.
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Pani Przewodnicząca zapytała czy są jeszcze jakieś pytania do przedłożonego w/w
projektu uchwały.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt
uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 8 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
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.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania do przedłożonego w/w projektu
uchwały.
Wobec braku pytań, poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały pytając, kto jest za
jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 8 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
c) określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu w
Opatowie na rok 2019.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu o zabranie głosu pani Ewelinie Płatek Kosior –
obsłudze prawnej, która poinformowała, iż niniejszy projekt uchwały określa stawkę
jednostkową dotacji przedmiotowej na rok 2019 dla Powiatowego Zakładu Transportu
w Opatowie do transportu zbiorowego świadczonego na liniach komunikacyjnych Nr
7, 8 i 9 dla których organizatorem jest Powiat Opatowski w wysokości 2,60 zł do 1
wozokilometra zgodnie z kalkulacją wskazaną w załączniku do uchwały. Następnie
pani mecenas omówiła opracowany układ kalkulacji kosztów, którego poszczególne
pozycje składowe odniesiono do 1 wozokilometra.
Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma jakieś pytania do przedłożonego projektu
uchwały.
Nikt z radnych nie zabrał głosu wobec czego poddał pod głosowanie w/w projekt
uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
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Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 1 głos (Bogusław
Włodarczyk).
d) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2019 – 2027.
Pani Przewodnicząca poinformował, iż wszyscy radni dostali przedmiotowy materiał
w tej sprawie i zapytała, czy ktoś ma jakieś pytania do przedłożonego projektu
uchwały.
Wobec braku pytań pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt
uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 8 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymały się”- 0 głosów.
e) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2019 rok.
Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma jakieś pytania. Nikt nie zabrał głosu wobec
czego zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 8 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymał się”- 0 głosów.
Ad.4. Sprawy organizacyjne.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie.
O zabranie głosu poprosiła pani Alicja Frejlich, która zapytała o możliwość zwiedzenia
Muzeum Geodezji i Kartografii.
Pani Wicestarosta odpowiedziała, iż jest ona dostępne dla turystów i jest t wejście bezpłatne.
Przyznała, że faktycznie należałoby umieścić taką informację chociażby z godzinami
otwarcia.
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Ad.4. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym osobom za przybycie i zamknęła posiedzenie
Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 9:50).
Protokołowała:
mgr Sylwia Zakrzewska
Przewodnicząca Komisji
rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu
/-/ Alicja Frejlich
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