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Protokół Nr XVIII.2019
z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 28 listopada 2019 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 1000, a zakończone o godzinie 1145.
W sesji wzięło udział 15 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 2 radnych: A. Bławat, T. Staniek.
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 15 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 15 radnych.
„Za” –15 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 poinformował, że wszyscy radni otrzymali
zaproponowany projekt porządku dzisiejszych obrad.
O zabranie głosu poprosiła pani Małgorzata Jalowska – Wicestarosta, który zgłosiła 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 7 ppkt w brzmieniu: m) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii
komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat
Opatowski.
Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie wniosku zgłoszonego przez panią
Wicestarostę Małgorzatę Jalowską.
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Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” –15głosów, „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.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji stałych Rady Powiatu w Opatowie opinii
nt. procedowanych projektów uchwał.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok,
b) o zmianie uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez
Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2019 roku na realizację zadań,
c) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających na 2020 r.,
d) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum
w pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie,
e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu
Szkół Nr 1 w Opatowie,
f) 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,
g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum
w pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie,
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,
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,
j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum
w pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii
Skłodowskiej – Curie,
k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu
Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie,
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l) 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,
m)o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego
transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu z przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Opatowie za rok 2018.
9. Informacja Starosty Opatowskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych
członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych
powiatu, osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatową osobą
prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty za rok 2018.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Powiatu.
Kontynuując zapytał, czy ktoś chciałaby zabrać głos.
O głos poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który zapytał, czy to chodzi o projekt
uchwały, który został przesłany wieczorem w dniu wczorajszym.
Pani Wicestarosta odpowiedziała, że tak.
Nikt więcej nie zabrał głosu, wobec czego pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem
odczytanego porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” –15 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. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek udzielił głosu pani Wicestaroście Małgorzacie
Jalowskiej, która przedstawiła okresową informację o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy
sesjami stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do pani Wicestarosty w bieżącym punkcie obrad.
O głos poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który powiedział, że w bardzo obszernej
informacji udzielonej przez panią Wicestarostę znalazły się sprawy bardziej ważne oraz
sprawy błahe, które nie musiały być wymieniane. Dlatego też poprosił, aby w przestawianych
informacjach o pracy Zarządu Powiatu były ujmowane sprawy najważniejsze dla powiatu.
Pan Przewodniczący poinformował, że obszerność przestawionej wynika również z faktu, że
ostatnia sesja zwołana w trybie zwyczajnym odbyła się w dniu 20 września br.
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Pan radny Zbigniew Wołcerz powiedział, że nie chciałaby żeby było to źle odebrane, gdyż
jest to obowiązek Zarządu Powiatu, ale może niekoniecznie wszystkie podawane informacje
powinny być ujęte.
Pani Wicestarosta odpowiedziała, że niektóre sprawy, czy osoby zostały wymienione
w informacji, gdyż jest to wyróżnienie dla niektórych osób, nie mniej jednak odniesie się do
uwagi.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.
Ad. 5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym
punkcie obrad.
O głos poprosiła pani radna Agnieszka Łuba – Mendyk, która złożyła interpelację dotyczącą:
 prośby mieszkańców sołectwa Stodoły - Wieś dot. wykopania rowu odwadniającego
wzdłuż drogi powiatowej DP 0767T oraz wyczyszczenia przepustu i udrożnienia
odpływu, a także potrzebę remontu przyczółków;
 prośby mieszkańców sołectwa Bidziny dot. zdemontowania lewego krawężnika przy
wjeździe na posesję nr 110 z drogi powiatowej DP 0758T;
 pilnej potrzeby wyczyszczenia przepustu pod drogą powiatową DP 0767T
w miejscowości Łopata przy posesji nr 22.
Przedmiotowa interpelacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
O głos poprosił pan radny Kazimierz Żółtek, który zwrócił uwagę na problem
w miejscowości Wojnowice, gdzie przejeżdżają tiry z kamieniem, a mianowicie sprawa
dotyczy zanieczyszczenia chodnika. Nadmienił, że zgłaszał to do odpowiednich służb tj.
Starosty i Zarządu Dróg Powiatowych. Zaznaczył, iż interwencja była, przejechała maszyna
sprzątająca, aczkolwiek nie rozwiązała problemu, gdyż chodnik jest pokryty grubą warstwą
mazi. Nadmienił, że nowy chodnik nie służy mieszkańcom, ponieważ nie da się tamtędy
przejść. Kolejną sprawą, na którą zwrócił uwagę pan radny Kazimierz Żółtek była sprawa
zbiorników przeciwpożarowych, dochodzących zaniedbań i tragedii, gdyż utopiły się 2 osoby.
Dlatego też zwracając się do pani Wicestarosty zgłosił wniosek do służb, aby poszła
informacja za pośrednictwem wójtów, sołtysów, czy też radnych celem sporządzenia
w poszczególnych gminach inwentaryzacji i uczulenia na ten ważny fakt, aby nie doszło do
kolejnych nieszczęść. Nadmienił, iż jest sezon zimowy i obawia się również wchodzenia na
lód. Pan radny Kazimierz Żółtek poruszył również sprawę dotyczącą spotkania z lekarzami
POZ. Dodał, iż martwi go fakt, że jedynie 50% kierowników tych jednostek tylko
uczestniczyło w tym spotkaniu. Następnie pan radny odniósł się do pisma wystosowanego do
pana Przewodniczącego Wacława Rodka w temacie zaproszenia na sesję przedstawiciela
Urzędu Marszałkowskiego oraz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, gdyż od
dłuższego czasu stara się, aby jak najwięcej wywalczyć na drogach wojewódzkich w naszym
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powiecie. Dodał, że w budżecie zaplanowanym na ten rok nie mamy zaplanowanych środków
na taką współpracę i w ogóle o niej nie wspominamy, a mamy przecież dobre doświadczenia,
gdyż Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji uczestniczył w takich inwestycjach, a także
wójtowie, czy burmistrzowie. Gdyby w dniu dzisiejszym był przedstawiciel Świętokrzyskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich to być może mielibyśmy wskazówkę, jak się ustosunkować
w tym temacie np. czy jeszcze wyszukać jakąś kwotę rezerwy w budżecie, z którą w trakcie
roku budżetowego możemy wycofać, czy zwiększyć by wejść już w jakieś współdziałanie.
Chciałby, aby drogi nie były robione kawałkami tylko całością np. w projekcie unijnym.
Kontynuując pan radny podziękował za bardzo dobrą współpracę i pełen profesjonalizm panu
Grzegorzowi Pietrzykowi – dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.
Następnie o zabranie głosu poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że na
wstępie chciałby pogratulować pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku,
kierownictwu, jak również Zarządowi Powiatu za otrzymaną nagrodę z Ministerstwa. Dodał,
że jest to również zasługa poprzedniego składu Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Nadmienił,
że jest to jeden z najładniejszych domów pomocy społecznej w Polsce. Podziękował również
za wybudowanie chodnika. Dodał, że powinny zostać ustalone przez zarząd zasady
dofinansowania chodników, gdyż w jednej gminie samorząd dopłaca do budowy, a w drugiej
nie. Podziękował również pani radnej Agnieszce Łuba – Mendyk za składane postulaty (m.in.
lustra drogowe), które zostały zrealizowane. Pan radny powiedział, że cieszy się także
z otrzymanego dofinansowania na szpital. Przypomniał jednocześnie o podniesieniu kapitału
spółki o 4 mln zł przez poprzedni zarząd, zaznaczając, że dofinansowanie powiatu do szpitala
wynosi w tym roku ok. 6 mln zł. Poparł również słowa pana radnego Kazimierza Żółtka
w zakresie budowy chodników przy drogach wojewódzkich, gdyż w poprzedniej kadencji
wnosiliśmy o konkretne zasady w tym zakresie. Otrzymaliśmy taką odpowiedź, że gdyby te
zasady zostałyby utrzymane w mocy to musielibyśmy cały budżet przeznaczyć tylko na
budowę chodników i na nic więcej. Kończąc wypowiedź poparł wypowiedź pana radnego
Żółtka dotyczącą zaproszenia kierownictwa Świętokrzyskiego Zarządu Dróg na jedną z sesji
rady powiatu.
W trakcie wypowiedzi pana radnego Włodarczyka salę obrad opuściła pani radna Wiesława
Słowik (godz.10:43), która po chwili powróciła (godz. 10:45).
O głos poprosiła również pani radna Wiesława Słowik, która odniosła się do sprawy chodnika
w m. Wojnowice mówiąc, że interweniowała również w tej sprawie i uzyskała odpowiedź, że
chodnik zostanie oczyszczony. Pani radna powiedziała, że z pewnością wszystkie samorządy
gminne chciałyby podjąć współpracę ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Wspomniała, że jako urząd gminy również występowali w innej sprawie, ale odpowiedź była,
że są w chwili obecnej na etapie planowania nowego rozdania z funduszy unijnych i rozmowy
będą wznowione w terminie późniejszym.
Następnie o zabranie głosu poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który odniósł się do
spotkania z kierownikami POZ mówiąc, że faktycznie nie wszyscy uczestniczyli w spotkaniu.
Dodał, że w powyższym spotkaniu wzięli również udział lekarze, ordynatorzy głównych
oddziałów funkcjonujących w szpitalu w Opatowie. Pomimo niepełnej obsady wiele spraw
zostało wyjaśnionych, jak również zostało poruszonych wiele konstruktywnych planów
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i zobowiązań. Podkreślił, że spotkanie było naprawdę potrzebne, gdyż zostały poruszone
bardzo ważne sprawy m.in. współpracy z POZ, które przyniosą z pewnością wiele
pozytywnych efektów. Następnie pan Przewodniczący udzielił głosu panu Adamowi
Rozszczypale, który powiedział, że również był obecny na wspomnianym spotkaniu i jego
zadaniem taka współpraca powinna być kontynuowana. Nadmienił, że cieszy go również
nowo wybudowany chodnik do DPS w Zochcinku, jak również nowa droga będąca dojazdem
od drugiej strony. Dodał, że ten chodnik by nie powstał, gdyby nie bardzo dobra współpraca
ze strony Zarządu Dróg Powiatowych, który bardzo sprawnie przeprowadził m.in. przetarg.
Radny podkreślił też zasługi firmy wykonawczej.
O głos ponownie poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która powiedziała, że
podziękowania należą się nie tylko osobom, które wymienił radny Rozszczypała, ale Radzie
Powiatu, która podejmuje stosowne uchwały, aby dalsze działania mogły zostać wykonane.
Następie głos zabrał pan radny Bogusław Włodarczyk, który zwracając się do
Przewodniczącego Rady Powiatu powiedział, że zgłaszał konieczność wcześniejszego
opuszczenia obrad w dniu dzisiejszym.
Pan Przewodniczący potwierdził powyższe. Pan radny Bogusław Włodarczyk opuścił salę
obrad (godz. 10:57). Od tej chwili obrady toczyły się w obecności 14 - osobowego składu
radnych.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos.
O głos poprosił pan radny Wojciech Majcher, który podziękował za drogę w m. Karsy,
wspominając, że samorząd gminy Ożarów dołożył również swoje środki. Nadmienił, że
można byłoby się pochylić nad podjęciem wspólnych działań inwestycyjnych pomiędzy
samorządem powiatowym, a samorządami gminnymi.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji dalszej części obrad.
Ad.6.Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji stałych Rady Powiatu
w Opatowie opinii nt. procedowanych projektów uchwał.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Alicji Frejlich – Przewodniczącej Komisji rolnictwa,
ochrony środowiska, dróg i transportu, która przestawiła pozytywną opinię komisji nt.
procedowanych projektów uchwał.
Przedmiotowa opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Kontynuując pan Przewodniczący oddał głos pani Bożenie Kornackiej – Przewodniczącej
Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu, która przestawiła
pozytywną opinię komisji nt. procedowanych projektów uchwał.
Przedmiotowa opinia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący udzielił głosu panu Wojciechowi Majcherowi –
Przewodniczącemu Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej, który przestawił
pozytywną opinię komisji nt. procedowanych projektów uchwał.
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Przedmiotowa opinia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad.7. 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.
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 XVIII.76.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 11 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 12 do niniejszego
protokołu.
b) o zmianie uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez
Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019
roku na realizację zadań.
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 podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku na
realizację zadań.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec ich braku
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII.77.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 13 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 14 do niniejszego
protokołu.
c)

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających na 2020 r.
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Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez pana Adama
Rozszczypałę – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2020 r.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec ich braku
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII.78.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 15 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 16 do niniejszego
protokołu.
d) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum
w pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum w pięcioletnie technikum
wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie. 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 XVIII.79.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 17 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 18 do niniejszego
protokołu.
W tym momencie salę obrad opuścił pan radny Jacek Dwojak godz. 11:14. Od tej chwili
obrady toczyły się w 13 – osobowym składzie radnych.
e)

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu
Szkół Nr 1 w Opatowie.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez panią Bożenę
Kornacką – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt uchwały w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego
w czteroletnie liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1
w Opatowie.
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Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec braku pytań
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII.80.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 19 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 20 do niniejszego
protokołu.
f)

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 poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez pana Adama
Rozszczypałę – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie 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.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec braku pytań
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII.81.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 21 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 22 do niniejszego
protokołu.
Na salę obrad powrócił pan radny Jacek Dwojak godz. 11:20. Od tej chwili obrady
toczyły się w obecności 14 – osobowego składu radnych.

g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum
w pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum w pięcioletnie technikum
wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie. Kontynuując pan Przewodniczący
zapytał, czy są pytania lub ktoś chciałby zabrać głos.
Wobec braku pytań pan Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany projekt
uchwały.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII.82.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 23 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 24 do niniejszego
protokołu.
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 poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez panią Bożenę
Kornacką – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt uchwały 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.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec braku pytań
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII.83.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 25 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 26 do niniejszego
protokołu.
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 poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez pana Adama
Rozszczypałę – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały 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.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec braku pytań
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII.84.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 27 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 28 do niniejszego
protokołu.
j)

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum
w pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii
Skłodowskiej – Curie.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum w pięcioletnie technikum
wchodzące w skład Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie.
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 XVIII.85.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 29 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 30 do niniejszego
protokołu.

k) 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 poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez panią Bożenę
Kornacką – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt uchwały w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego
w czteroletnie liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół w Ożarowie
im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec braku pytań
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII.86.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 31 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 32 do niniejszego
protokołu.
l)

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.
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Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez pana Adama
Rozszczypałę – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały 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.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec braku pytań
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII.87.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 33 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 34 do niniejszego
protokołu.
m) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu
zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały
w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla
których organizatorem jest Powiat Opatowski. 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 XVIII.88.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 35 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 36 do niniejszego
protokołu.
Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad.8.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu z przeprowadzonej analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Opatowie za rok
2018.
Pan Przewodniczący poinformował, że wszyscy radni wywiązali się z nałożonego obowiązku
w ustawowym terminie. Nadmienił, że każdorazowo przedłożone przez wszystkich radnych
Rady Powiatu w Opatowie dokumenty zostały w jednym egzemplarzu przekazane do Urzędu
Skarbowego w Opatowie oraz opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Następnie zapytał, czy radni mają pytania w realizowanym punkcie obrad.
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Wobec ich braku pan Przewodniczący uznał punkt obrad za zrealizowany.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
Ad.9.Informacja Starosty Opatowskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organów zarządzających
powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu
Starosty za rok 2018.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Wicestaroście Małgorzacie Jalowskiej, która
przedstawiła informację Starosty Opatowskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organów zarządzających
powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
za rok 2018.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Wobec ich braku pan Przewodniczący uznał punkt obrad za zrealizowany.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pan Przewodniczący oddał głos pani Wicestaroście Małgorzacie Jalowskiej, która
powiedziała, że interpelacje zgłoszone przez panią radną Agnieszkę Łuba – Mendyk zostaną
przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych, który z pewnością się do nich odniesie.
W odniesieniu do sprawy zgłoszonej przez pana radnego Kazimierza Żółtka oraz radnej
Wiesławy Słowik odpowiedziała, że dyrektor Pietrzyk zgłosił taką potrzebę i wszystkie
niedogodności zostaną usunięte w najbliższy poniedziałek. Pani Wicestarosta odniosła się
także do wypowiedzi radnego Kazimierza Żółtka mówiąc, iż jest po rozmowie z panem
Marszałkiem Mariuszem Gosek, który chętnie weźmie udział w sesji lub też weźmie udział
w specjalnie zorganizowanym spotkaniu dotyczącym współpracy. Kontynuując pani
Wicestarosta powiedziała, że zostaną przeprowadzone rozmowy z Wydziałem Zarządzania
Kryzysowego oraz odpowiednimi służbami. W dalszej wypowiedzi pani Wicestarosta
zwróciła uwagę na wypowiedź radnego Bogusława Włodarczyka mówiąc, iż cieszy się
z nagrody, którą otrzymał DPS w Zochcinku, gdyż była to również praca składów Zarządu
Powiatu poprzednich kadencji. Zaznaczyła, że Domem Pomocy Społecznej w Zochcinku
możemy się pochwalić w skali całego województwa, jak i kraju. Nadmieniła, że w przyszłym
roku odbędzie się jubileusz jego funkcjonowania i jest to praca całych pokoleń. Pani
Wicestarosta wspomniała także o odbytym spotkaniu z POZ mówiąc, że być może
nieobecność niektórych przedstawicieli była wynikiem nieodpowiedniej pory, nie mniej
jednak oznajmiła, że z pewnością takie spotkania jeszcze się odbędą. Kończąc wypowiedź
oznajmiła, że na dzień dzisiejszy bardzo ważną sprawa jest doposażenie szpitala
w odpowiedni sprzęt diagnostyczny.
Pan Przewodniczący podziękował pani Wicestaroście Małgorzacie Jalowskiej za wypowiedź,
a następnie oddał głos pani Bożenie Kornackiej - Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu.
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OR - II.0002.18.2019

Pani Wiceprzewodnicząca podziękowała wszystkim radnym za podjęcie uchwały dot.
przewozów na terenie gminy Wojciechowice. Następnie poprosiła radnych o składanie
propozycji do planów pracy zarówno komisji stałych, jak i Rady Powiatu na rok 2020.
Ad.11. Zakończenie obrad XVIII 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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