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Protokół Nr 13.2019
z posiedzenia Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu
odbytego w dniu 18 grudnia 2019 r.
godz. 14:30
W posiedzeniu Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu uczestniczyło
8 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.
Brak pan Jacka Dwojaka – nieobecność usprawiedliwiona. W chwili rozpoczęcia obrad brak
pana Andrzeja Gajka oraz pana Zbigniewa Wołcerza .
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 uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie:
a) opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opatowskiego na 2020 r.
b) możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały
budżetowej Powiatu Opatowskiego na 2020 r.
c) opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na
lata 2020 – 2027.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2019 – 2027,
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2019 rok,
c) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym na rok 2020,
d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu
Opatowskiego,
e) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu
trwałego zarządu,
f) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2020 – 2025,
g) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2020 rok,
h) o zmianie uchwały Nr XVIII.77.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28
listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału środków finansowych
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4.
5.
6.
7.

przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku na realizację zadań,
i) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020, realizowanego ze
środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
j) w sprawie przystąpienia Powiatu Opatowskiego w 2020 roku do „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przy
dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
k) w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu w Opatowie uprawnień do
ustalania wysokości cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności
publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu
Opatowskiego,
l) w sprawie uchylenia uchwały Nr XII.56.2019 Rady Powiatu w Opatowie
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
wraz z późniejszymi zmianami,
m) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu
Opatowskiego
z organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
Opinia komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej o projekcie budżetu
powiatu na rok 2020.
Składanie propozycji do planu pracy komisji na rok 2020.
Sprawy organizacyjne.
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 6 członków komisji na ogólną liczbę 9.
,,Za” – 6 głosów, ,,przeciw” - 0 głosów, ,,wstrzymało się” – 0 głosów.
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.
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Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
Następnie pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.2. Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie:
a) opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opatowskiego na 2020 r.
b) możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej
Powiatu Opatowskiego na 2020 r.
c) opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2020 –
2027.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pan Zofii Rusak – Skarbnikowi Powiatu, która
przedstawiła w/w uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, podsumowując, iż
RIO pozytywnie zaopiniowało przedłożone przez Zarząd Powiatu projekty uchwał w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027 oraz uchwałę budżetową Powiatu
Opatowskiego na 2020 r.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Wobec braku pytań pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2019 – 2027.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Zofii Rusak – Skarbnik Powiatu, która
wyjaśniła, poinformowała, iż zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu
dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 5.019.492,55 zł oraz ze zwiększenia planu
wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 5.019.492,55 zł. Dodała, iż w niniejszym
projekcie uchwały zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do
poniesienia w 2019 roku o kwotę 900 zł.
Kontynuując pani Skarbnik wyjaśniła, iż dochody bieżące w kwocie 94.999.092,17 zł,
tj. zwiększają się o 1.184.919 zł m. in. w związku z:
 zmniejszeniem dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 2.925 zł,
 zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę
15.458 zł, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na
sfinansowanie wynagrodzeń pracowników ZS Nr 2 w Opatowie, zatrudnionych
w ramach umów z PUP,
 zwiększeniem dochodów w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 81.635 zł
z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg
powiatowych zgodnie z zawartymi umowami z dnia 16.10.2019 r.
 zwiększeniem dochodów w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 262.480 zł, co
wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.348.2019 z dnia
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18.11.2019 r. i stanowi środki rezerwy ogólnej budżetu państwa, przeznaczone
na realizację zadania ,,Przebudowa Szpitala w Opatowie wraz z doposażeniem’’.
zwiększeniem dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem o kwotę 159.988 zł z tytułu zwiększenia
wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych z przeznaczeniem na:
- zwiększenie wkładu własnego na zakup aparatu USG ze środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu
Sprawiedliwości – 65.000 zł;
- realizację zadania ,,Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi
leżącej w obszarze usług publicznych na działce o nr ewidencyjnym 2058 przy
ul. Szpitalnej w Opatowie’’ – 94.988 zł.

Podsumowując pani Skarbnik wyjaśniła, iż planowane wydatki na 2019 rok wynosić
będą 117.817.023,72 zł, tj. zwiększają się o 5.019.492,55 zł. Wydatki bieżące
w kwocie 93.518.585,17 zł, tj. zwiększają się o 2.577.238 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 58.064.445 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 26.575.928,17 zł,
- dotacje w kwocie 2.457.061 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.088.576 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.702.172 zł.
Podczas omawiania projektu uchwały na salę obrad wszedł pan Zbigniew Wołcerz
(godz. 14:50), dalsze obrady prowadzone są w 7 – osobowym składzie.
Pani Przewodnicząca zapytała czy są 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 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2019 rok.
Pani Przewodnicząca przeczytała przedłożony projekt uchwały, po czym zapytała, czy
są jakieś pytania do przedłożonego w/w projektu uchwały.
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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 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
c) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub
innych obiektów pływających na 2020 r.
Pani Przewodnicząca udzielił głosu panu Tadeuszowi Bieńkowi – Kierownikowi
Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, który poinformował, iż obecnie
przedsiębiorca zaoferował następujące stawki za usuwanie pojazdu z drogi na
obszarze Powiatu Opatowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, dla
poszczególnych kategorii pojazdów:
1) rower lub motorower:
a) za usunięcie 100,00 zł,
b) za każdą dobę przechowywania 0,50 zł;
2) motocykl:
a) za usunięcie 95,00 zł,
b) za każdą dobę przechowywania 0,50 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
a) za usunięcie 290,00 zł,
b) za każdą dobę przechowywania 0,50 zł
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
a) za usunięcie 1,00 zł,
b) za każdą dobę przechowywania 0,50 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:
a) za usunięcie 1,00 zł,
b) za każdą dobę przechowywania 0,50 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
a) za usunięcie 1,00 zł,
b) za każdą dobę przechowywania 0,50 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
a) za usunięcie 1,00 zł,
b) za każdą dobę przechowywania 0,50 zł.
Kontynuując Kierownik wyjaśnił, iż Powiat Opatowski do końca listopada 2019 r.
uzyskał wpływy z tytułu holowania i parkowania pojazdów w trybie art. 130a p.r.d.,
w wysokości 6 680,00 zł. Natomiast koszty, które poniósł w tym okresie z tytułu
realizacji tego zadania wyniosły 5 201,85 zł.
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Pani Przewodnicząca zapytał , czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos
w przedmiotowej sprawie.
Nikt z radnych nie zabrał głosu wobec czego poddał pod głosowanie w/w projekt
uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
d) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz
Powiatu Opatowskiego.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu Mirosławowi Roszczypale – Kierownikowi
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, który poinformował, iż
przedmiotem projektu uchwały jest zakup nieruchomości położonej w Opatowie przy
ulicy Kościuszki. Dodał, iż przedmiotowa działka jest o wielkości 0,1589 ha wraz
z budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 72 m2 oraz dwoma budynkami
gospodarskimi o łącznej pow. zabudowy 91 m2.
O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która zapytała, czy zachodzi
konieczność poczynienia takich kroków i czy obecnie pracujący tam pracownicy nie
stracą pracy.
Odpowiedzi udzielił pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski, który wyjaśnił, iż
dyrektor ośrodka zwrócił się z wnioskiem o możliwość przeniesienia placówki.
Kontynuując Starosta powiedział, iż zakup nieruchomości jest niezbędny dla dalszego
funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym.
Przypomniał iż placówka, o której mowa jest najstarsza placówka tego typu w naszym
powiecie i w chwili obecnej wymaga ogromnego remontu, zwrócił również uwagę na
fakt, iż to Urząd Gminy w Baćkowicach jest właścicielem. Dalej poinformował, iż
obecne procedury nie pozwalają na przybywanie w placówce powyżej 14 dzieci, przy
czym w POW w Nieskurzowie jest 28 wychowanków, dlatego też obecny budynek
jest zbyt duży, co wiąże się ogromnymi kosztami utrzymania.
Odpowiadając na drugie pytanie pani radnej pan Starosta oznajmił, iż ma też plany na
zagospodarowanie budynku w Nieskurzowie pod Placówkę typu Specjalistyczno –
Terapeutycznego, której procedury pozwalają na udział 40 podopiecznych, dlatego
nikt nie straci pracy.
O zabranie głosu poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że cieszy się,
że placówka w Nieskurzowie Nowym będzie zagospodarowana, zapytał jednocześnie,
czy Starosta orientował się czy będą chętni.
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Pan Starosta odpowiedział, iż tego co się orientował to w 2019 r. dotarło do nas 49
wniosków rodziców, które chciałyby umieścić dzieci w naszych palcówkach, więc nie
powinno być problemu z obsadzeniem nowej Placówki typu Terapeutyczno –
Specjalistycznego. Jednakże podkreślił, iż w pierwszej kolejności trzeba będzie
uregulować kwestię przeniesienia majątku gminy na majątek powiatu.
O zabranie ponownie poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który zapytał, czy jeśli
faktycznie zachodzi potrzeba przeniesienia placówki, to nie lepszym rozwiązaniem
byłoby wybudowa nowego budynku na naszym placu niż inwestowanie w starą
nieruchomość. Zapytał, czy w ogóle ktoś robił jakiekolwiek rozeznanie. Bo nie
słyszał, aby Starosta zamieścił ogłoszenie do wiadomości publicznej aby mogły
spływać oferty spośród których można byłoby wybrać najkorzystniejszą.
Pan Starosta wytłumaczył, iż co prawda nie było ogłoszenia jednakże została
przeprowadzona analiza co byłoby korzystniejsze: budowa nowego budynku, czy
może zakup i remont już istniejącego, wyniku której ustalono, iż zakup nieruchomości
będzie wymagała mniejszych kosztów, tym bardziej, iż po zakupie będą mogli
wystąpić o 50% dofinansowanie na remont i przebudowę. Dodatkowo podkreślił, iż
nie mamy wolnego miejsca, w którym moglibyśmy wybudować nowego budynku,
a uważa że usytuowanie takiej placówki w centrum miasta rodzi same plusy: bliska
odległość do szkół, czy sąsiedztwo, z którym dzieci mogą się integrować.
O zabranie głosu poprosił pan Zbigniew Wołcerz, który zapytał, że jak rozumie to
w przypadku budowy nowego budynku o takie dofinansowanie nie moglibyśmy
wystąpić o takie dofinansowanie.
Odpowiadając pan Starosta potwierdził słowa radnego.
Głos zabrał pan Zbigniew Wołcerz, który uznał, iż w takiej sytuacji bardziej
korzystnym będzie remont oraz rozbudowa wybudowanej już nieruchomości.
Podsumowując pan Starosta dodał tylko, że w Opatowie przy współpracy z Urzędem
Miasta i Gminy będą również wdrażać tzw. „program świetlicowy:, w ramach którego
prowadzone będą różne zajęcia wokalne czy ruchowe, które pozwolą na lepszą
integrację młodzieży oraz korzystne zagospodarowanie im czasu wolnego.
O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która miała prośbę aby z czasem
rozszerzyć ten program o kolejne samorządy gminne.
Pan Starosta odpowiedział, iż oczywiście planują podjęcie takich kroków
na przyszłość.
Pani Przewodnicząca poprosiła zapytała, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały.
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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 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymały się”- 0 głosów.
e) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu
trwałego zarządu.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu
trwałego zarządu.
Wobec ich braku zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego
projektu uchwały.
Salę obrad opuścił pan Tomasz Staniek (godz. 15:35), dalsze obrady prowadzone są 6
– osobowym składzie.
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 9.
„Za” – 6 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
f) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego
na lata 2020 – 2025.
Pani Przewodnicząca ponownie udzieliła głosu pani Skarbnik, która poinformowała, iż
w niniejszej uchwale uwzględniono uwagi zawarte w Uchwale Nr 162/2019 VI Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii
o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata
2020 – 2027, dotyczące braku konieczności rozszerzania WPF na lata, w których
zaplanowano wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji (poręczenie dla
spółki TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie). W związku z tym zakres niniejszej
WPF został skrócony o 2 lata i obecnie będzie obejmował lata 2020 – 2025.
Kontynuując poinformował, iż budżet powiatu na 2020 rok jest budżetem
deficytowym. Deficyt wyniesie 3.533.488 zł i zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Następnie pani skarbnik
szczegółowo omówiła dochody, przychody i wydatki zaplanowane na rok 2020.
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Pani Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na
lata 2020 – 2025.
Wobec ich braku zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego
projektu uchwały.
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 9.
„Za” – 6 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
g) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2020 rok.
Pani Przewodniczący ponownie udzieliła głosu pani Skarbnik, która również
szczegółowo omówiła zaplanowane dochody i wydatki oraz inwestycje na 2020 r.
Na salę obrad wszedł Starosta Opatowski oraz pan Andrzej Gajek oraz pan Tomasz
Staniek – Starosta Opatowski (godz. 15:55) – dalsze obrady prowadzone są w 8 osobowym składzie.
O zabranie głosu poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który powiedział, iż będzie
dzisiaj głosował za pozytywnym zaopiniowaniem niniejszego projektu uchwały,
chociaż uważa, iż jego zdaniem w związku z wcześniejszymi obietnicami obecnego
Zarządu Powiatu budżet powinien być bardziej prorozwojowy, czego on
w przyszłorocznych planach nie znalazł. Pan radny dodał, iż jednakże rozumie, że jest
to dopiero pierwszy rok planowania budżetu, dlatego też czeka na wspomniany wyżej
rozwój w latach kolejnych dlatego też dzisiaj będzie głosował ,,za”.
Następnie o zabranie głosu poprosił pan Zbigniew Wołcerz, który zapytał
o planowaną rehabilitację na rok 2020, gdyż nie ukrywa, że cieszy go fakt, iż obecnie
rehabilitacja w naszym szpitalu jest na bardzo dobrym poziomie i wielu mieszkańców
może z niej skorzystać, gdyż pozwala im na szybsze dojście do zdrowia.
Odpowiedzi udzieliła pani Skarbnik, która wyjaśniła, iż teraz też są zabezpieczone
środki na rehabilitację, jednakże z uwagi na fakt, iż trzeba dofinansować inne
specjalizacje dlatego będą one trochę mniejsze.
O zabranie głosu poprosił radny Bogusław Włodarczyk, który poprosił aby
zobowiązać prezesa Szpitala Św. Leona sp. z o. o w Opatowie, aby przesłał radnych
wykonanie wszystkich kontraktów, ile ich było w poszczególnych działach w tym
roku w stosunku do poprzedniego.
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Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze pytania do przedłożonego projektu
uchwały.
Wobec ich braku zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego
projektu uchwały.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 8 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
h) o zmianie uchwały Nr XVIII.77.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28
listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału środków finansowych
przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku na realizację zadań.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu Pawłowi Koziarzowi, który poinformował,
iż do Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie wpłynęło pismo od Wojewody
Świętokrzyskiego informujące o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie
stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII.77.2019 Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 28 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału środków
finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku na realizację zadań. Kontynuując
mecenas wyjaśnił, iż aby naprawić błąd proponuje się w treści: „wykonanie powierza
się Zarządowi Powiatu w Opatowie oraz Kierownikowi Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Opatowie” wykreślić powierzenie wykonanie Kierownikowi
PCPR – u.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały
Wobec ich braku zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego
projektu uchwały.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 8 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
i) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020, realizowanego ze
środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej –
Kierownikowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która
poinformowała, iż program będzie realizowany od 01.01.2020.r. do 31.12.2020 r.,
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natomiast wsparciem zostanie objętych 100 dorosłych osób z terenu powiatu
opatowskiego posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
i umiarkowanym. Ogólna liczba planowanych godzin usług asystenckich w 2020 r.
wynosi 18.000. W celu realizacji Programu zatrudnionych zostanie 10 asystentów
osobistych osoby niepełnosprawnej, każdy asystent pod swoją opieką będzie miał 10
osób niepełnosprawnych. Czas trwania usługi asystenta wobec jednej osoby
niepełnosprawnej wyniesie 15 godzin/m-c. Pani Kierownik podkreśliła iż całkowita
wartość zadania w ramach Programu wynosi 566.820,00 zł i w całości zostanie
zrealizowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały.
Wobec ich braku zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego
projektu uchwały.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 8 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
j) w sprawie przystąpienia Powiatu Opatowskiego w 2020 roku do „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przy
dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały
w sprawie przystąpienia Powiatu Opatowskiego w 2020 roku do „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przy dofinansowaniu ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wobec ich braku zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego
projektu uchwały.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 8 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
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k) w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu w Opatowie uprawnień do ustalania
wysokości cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych
przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego.
Salę obrad opuścił pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski (godz. 16:05), dalsze
obrady prowadzone są w 7 – osobowym składzie.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu mecenasowi, który wyjaśnił, iż niniejszym
projektem uchwały proponuje się aby powierzenie Zarządowi Powiatu w Opatowie
uprawnień do określania cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie
zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych
przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego jest rozwiązaniem
zapewniającym szybszy sposób dostosowania cen i opłat do aktualnej sytuacji.
O zabranie głosu poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który zapytał, czy dotyczy to
wyłącznie zmian w zakresie cen a nie linii.
Pan mecenas potwierdził słowa radnego.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze pytania do przedłożonego projektu
uchwały.
Wobec ich braku zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego
projektu uchwały.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
l) w sprawie uchylenia uchwały Nr XII.56.2019 Rady Powiatu w Opatowie
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 wraz
z późniejszymi zmianami.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały.
Wobec ich braku zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego
projektu uchwały.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
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m) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu
Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu Pawłowi Koziarzowi – Obsłudze Prawnej,
który wyjaśnił, iż zaproponowane zmiany wynikają z konieczności ogłaszania
publikacji aktu prawa miejscowego, wynikających z ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Następnie pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma jeszcze 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 16 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymał się”- 0 głosów.
Ad.4. Opinia komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu o projekcie
budżetu powiatu na rok 2020.
Członkowie komisji po przeprowadzonej dyskusji wypracowali pozytywną opinię o projekcie
budżetu powiatu na rok 2020.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad.5. Składanie propozycji do planu pracy komisji na rok 2020.
Pani Przewodnicząca poprosiła aby składać propozycje, gdyż w styczniu członkowie komisji
będą przyjmować nowy plan pracy na rok 2020.
Ad.6. Sprawy organizacyjne.
O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która powiedziała, iż zachodzi potrzeba
oczyszczenia chodnika w m. Wojnowice od posesji nr 62 – 66, dlatego też wystosuje pismo
do Zarządu Dróg powiatowych w Opatowie.
O zabranie głosu poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który zgłosił wniosek formalny, aby
komisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu zwróciła się do Zarządu Powiatu
z prośbą o opracowanie zasad współpracy powiatu opatowskiego z gminami w sprawie
finansowania budowy chodników na terenie powiatu opatowskiego.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali w/w wniosek formalny.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 6 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymał się”- 1 głos (pani W. Słowik)
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O zabranie głosu ponownie poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który poprosił aby również
pani Przewodnicząca niniejszej komisji zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą
o wystąpienie do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z opracowanymi propozycjami
budowy chodników przy drogach wojewódzkich.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w realizowanym
punkcie.
Nikt nie zabrał głosu wobec czego pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu
posiedzenia.
Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym osobom za przybycie i zamknęła posiedzenie
Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 16:10).
Protokołowała:
mgr Sylwia Zakrzewska
Przewodnicząca Komisji
rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu
/-/ Alicja Frejlich
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