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Protokół Nr XVII.2019
z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 31 października 2019 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 900, a zakończone o godzinie 918.
W sesji wzięło udział 13 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 4 radnych: A. Bławat, J. Dwojak. B. Włodarczyk, A. Rozszczypała.
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 13 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 13 radnych.
„Za” –13 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 Wacław Rodek odczytał proponowany porządek obrad.
Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos lub ma uwagi do przedstawionego porządku
obrad.
O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski, który zgłosił wniosek
formalny na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) o rozszerzenie porządku obrad poprzez
dodanie w pkt 4 ppkt b w brzmieniu: b) o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Pan Starosta wyjaśnił, iż chciałby wprowadzić
niniejszą zmianę w związku z pismem, które wpłynęło z Urzędu Marszałkowskiego dot.
sprostowania w zakresie wartości nieruchomości. Błędnie wskazana została kwota, która
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powinna wynosić 130% całości kwoty udzielonego dofinasowania na realizację projektu tj.
ponad 2 mln 400 tys. zł i dlatego też konieczna jest zmiana uchwały.
Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie wniosku zgłoszonego przez pana Starostę.
Wniosek 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.
Następnie pan Przewodniczący odczytał projekt porządku posiedzenia z przegłosowaną
zmianą.
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) o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na
nieruchomości.
5. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Powiatu.
Kontynuując zapytał, czy są uwagi do odczytanej treści.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem odczytanego porządku
obrad.
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 5 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 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.
O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski, który wyjaśnił, że
główne zmiany w budżecie związane są ze zwiększeniem planu wydatków na zadania
inwestycyjne roczne: ,,Przebudowa budynku internatu w Zespole Szkół Nr 1
w Opatowie” oraz zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Przebudowa budynku
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemienicach”. Nadmienił, iż kwoty
po przetargu są wyższe i dlatego zaistniała konieczność zwiększenia dofinansowania,
a ponadto środki muszą zostać wykorzystane do końca roku i liczy się każdy dzień. Pan
Starosta podziękował również wszystkim radnym za przybycie na dzisiejszą sesję.
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Następnie pan Przewodniczący poinformował, że przed sesją odbyło się posiedzenie
Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu, podczas którego
zreferowane zostały projekty uchwał będące przedmiotem dzisiejszych obrad. Podkreślił,
iż projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków w/w komisji.
Kontynuując 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 XVII.74.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
„Za” – 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
b) o zmianie uchwały w sprawie 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 o zmianie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Wobec powyższego pan Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVII.75.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
„Za” – 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który powiedział, że ostatnio
wiele podejmowanych uchwał skoncentrowanych jest wokół szpitala, gdyż jest to
najważniejsze zadanie do zrealizowania. Ponadto pan Starosta poinformował, że w dniu
wczorajszym podpisana została umowa w Kielcach na dofinansowanie z rezerwy budżetu
w kwocie prawie 1 mln zł na remont internatu. W dniu dzisiejszym trwają negocjacje dot.
hospicjum, które miałoby działać w naszym szpitalu (kwota 2mln 600 tys. zł). Nadmienił,
iż Dzienny Dom Opieki Medycznej ma ruszyć od kwietnia 2020 r. Dodał, że posiada
informację, iż Powiat Opatowski otrzymał dofinansowanie na doposażenie szpitala. Pan
Starosta powiedział również, że będzie potrzeba zwołania w niedługim czasie
posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej celem określenia
nowych kierunków rozwoju naszego szpitala i tym samym dopasować sprzęt, który
miałby zostać zakupiony. Kończąc wypowiedź podziękował radnym za znalezienie czasu
i przybycie na dzisiejszą kolejną nadzwyczajną sesję Rady Powiatu.
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Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 5. Zakończenie obrad XVII 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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