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Protokół Nr 15.2019
z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
odbytego w dniu 19 listopada 2019 r. godz. 14:30.
Posiedzenie otworzył pan Wojciech Majcher – Przewodniczący Komisji oświaty, sportu,
zdrowia i pomocy. Na wstępie pan Przewodniczący powitał wszystkich członków komisji, jak
również osoby zaproszone.
W posiedzeniu Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej uczestniczyło 6
członków komisji na ogólną liczbę 6 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. Następnie pan
Przewodniczący odczytał zaproponowany projekt porządku posiedzenia.
Ad.2. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego
posiedzenia.
Pan Przewodniczący zaproponował rozszerzenie porządku obrad, który został członkom
komisji przesłany, o kolejne 9 projektów uchwał, które odczytał.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Bieżąca informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji
w Opatowie oraz przedstawienie planu rozwoju Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Opatowie.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez
Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2019 roku na realizację zadań,
b) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających na 2020 r.,
c) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum
w pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie,
d) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu
Szkół Nr 1 w Opatowie,
e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych
wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie,
f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum w
pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.
g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2
w Opatowie,
h) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych
wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie,
i) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum
w pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii
Skłodowskiej – Curie,
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j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu
Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie,
k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych
wchodzące w skład Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie.
4. Sprawy organizacyjne.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący zapytał członków komisji, czy zgłaszają uwagi lub inne propozycje do
przedstawionego porządku obrad.
W wyniku braku uwag pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem proponowanego
rozszerzonego porządku obrad.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
Pan Przewodniczący poinformował, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony
do wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytał, czy są uwagi do jego treści.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia bez odczytywania.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.2. Bieżąca informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Opatowie oraz przedstawienie planu rozwoju Powiatowego Centrum
Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie.
Pan Przewodniczący udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Opatowie, który przedstawił plan rozwoju PCKTiR-u, zakładający rozbudowę
sfery kultury, którego zapis stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Podkreślił, iż
planuje się utworzyć ścieżkę turystyczną po ciekawych miejscach Opatowa m.in.
podziemiach opatowskich, Kolegiacie czy Domu Muzealnego. Dyrektor poinformował
o reorganizacji wnętrza podziemi, w których będzie znajdował się sklepik, kawiarnia sala
widowiskowa kapsuły czasu oraz inne atrakcje uprzymilające czas turystom. Następnie
podkreślił, iż chciałby również skupić się na promowaniu trasy poprzez zmiany strony
internetowej, skomponowanie ulotek (której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu), czy też ogłoszenie na przydrożnych bilbordach. Podsumowując dyrektor
przedstawił prezentację multimedialną obrazującą projekty rozbudowy poszczególnych
pomieszczeń podziemi, dodał, iż zmiany planowane są również na terenie Domu Muzealnego.
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Pan Przewodniczący zapytał ilu turystów rocznie odwiedza nasz obiekt.
Dyrektor wyjaśnił, iż nie jest w stanie podać konkretnej liczby z poprzednich lat, gdyż takie
statystyki nie były prowadzone. Podkreślił, iż on sam obecnie od września br. prowadzi takie
zestawienie i dopiero w przyszłym roku będzie mógł odpowiedzieć na to pytanie.
O zabranie głosu poprosiła pani Barbara Kasińska, która pogratulowała pomysłów
dyrektorowi jednakże odniosła się do projektu przedłożonej ulotki mówiąc, iż jej zdaniem na
pierwszy rzut oka promuje ona Urząd Miasta i Gminy Opatów, a sam nie powiat. Następnie
zapytała o datę funkcjonowania lodowiska, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy
Opatowa ale również z sąsiednich powiatów.
Dyrektor wyjaśnił, iż na ulotce promocyjnej umieszczony jest budynek Urzędu Miasta oraz
rynek, gdyż chciałby współpracować z burmistrzem, by móc z nim partycypować w kosztach
utrzymania. Odpowiadając na drugie pytanie wyjaśnił, iż przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych planuje się uruchomienie lodowiska ok. 6 grudnia. Podkreślił iż kilka par
łyżew uległo zniszczeniu w zeszłym roku dlatego też będzie zastanawiał się nad zakupem
kilku nowych par.
O zabranie głosu poprosiła pani Bożena Kornacka, która zapytał o stan kadry w Powiatowym
Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.
Dyrektor poinformował, iż obecnie pracuje tam ok. 10 osób, z których większość jednak
posiada umowy czasowe. Podkreślił, iż jest to trudna sytuacja, gdyż potrzebuje pracowników
na stałe - pracowników którzy będą utożsamiać się z firmą, gdyż muszą oni poświęcać swój
czas również w weekendy.
O zabranie głosu poprosił pan Kazimierz Żółtek, który zapytał o ilość pomieszczeń
wygospodarowanych dla PCKTiR-u w Domu Muzealnym, a także o sytuacje przewodników
na naszym rynku.
Dyrektor wyjaśnił, iż w Domu Muzealnym po przeorganizowaniu udało wygospodarować się
3 pomieszczenia, w który staną nasze wystawy, prezentujące najważniejsze wydarzenia
z historii. Kontynuując poinformował, iż obecnie jest trzech przewodników wobec czego
uważa, że wystarczy na obłożenie ich także w najbardziej turystycznym sezonie. Dodał także,
iż w przypadku konieczności ma również kontakt do przewodników, którzy zgodzą się u nas
pracować.
Podsumowując pan Przewodniczący podziękował za przybycie i przedstawioną informację
panu dyrektorowi dodając, iż razem z radnymi odwiedzą podziemia.
Ad.3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez
Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2019 roku na realizację zadań.
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Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej – Kierownikowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która wyjaśniła, iż w związku ze
zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON
w zakresie dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej do
wysokości 18.096,00 zł w 2019 roku, wzrosła wysokość dofinansowania
o 115.500,00 zł. Pani kierownik dodała, iż środki finansowe przyznane przez PFRON
należą do tzw. środków pozabudżetowych i są corocznie określane według algorytmu.
Podsumowując poinformowała, iż uzgodnienie przeznaczenia otrzymanych środków,
nie ma wpływu na budżet powiatu.
Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do przedłożonego w/w projektu
uchwały
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał 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 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
b) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub
innych obiektów pływających na 2020 r.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Justynie Rajcy – Kierownikowi Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która poinformowała, iż Rada Powiatu, biorąc pod
uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań oraz koszty usuwania i przechowywania
statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu, ustala corocznie,
w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub
innych obiektów pływających, przy czym wysokość tych opłat nie może być wyższa niż
określona corocznie obwieszczeniem Ministra Finansów ogłaszanym w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Pani Kierownik wyjaśniła, iż
stawki na ten rok wynoszą: w przypadku usunięcia roweru wodnego, poduszkowca czy
statku 1,50 natomiast w przypadku przechowywania na dobę proponuje się stawkę
0,70 zł.
Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do przedłożonego w/w projektu
uchwały
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał 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 6 do niniejszego protokołu.
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Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
c) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum
w pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Markowi Gołasie – Kierownikowi Wydziału
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, który wyjaśnił, iż zgodnie z art. 152 ust. 1-3
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum przekształca się
w pięcioletnie technikum. Kierownik poinformował, iż organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe czteroletnie technikum,
w terminie do 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie
w pięcioletnie technikum. Kontynuując wyjaśnił, iż podobnych przekształceń dokonuje
w liceach Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie oraz
w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie
Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do przedłożonego w/w projektu
uchwały
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał 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 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
d) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące wchodzące w skład
Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.
Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt uchwały po czym zapytał, czy ktoś
z radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowej sprawie.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał 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 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
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e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla
dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.
Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt uchwały po czym zapytał, czy ktoś z
radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowej sprawie.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał 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 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum
w pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.
Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt uchwały po czym zapytał, czy ktoś
z radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowej sprawie.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał 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 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum
w pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.
Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt uchwały po czym zapytał, czy ktoś
z radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowej sprawie.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał 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 11 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
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h) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr
2 w Opatowie.
Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt uchwały po czym zapytał, czy ktoś
z radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowej sprawie.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał 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 12 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
i) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla
dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.
Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt uchwały po czym zapytał, czy ktoś
z radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowej sprawie.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał 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 13 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące wchodzące w skład
Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt uchwały po czym zapytał, czy ktoś
z radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowej sprawie.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał 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 14 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
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k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla
dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii SkłodowskiejCurie.
Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt uchwały po czym zapytał, czy ktoś
z radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowej sprawie.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał 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 15 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
Ad. 4. Sprawy organizacyjne.
Członkowie komisji podjęli dyskusję nt. działań prowadzonych w szpitalu. Zaproponowano,
aby w najbliższym czasie zaprosić prezesa spółki aby przedstawił bieżącą sytuację oraz
poinformował o planach rozwoju szpitala.
Ad. 5. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym osobom za przybycie i zamknął posiedzenie
komisji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz.1600).
Protokołowała:
mgr Sylwia Zakrzewska
Przewodniczący
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
/-/ Wojciech Majcher
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