OR - II.0002.19.2019

Protokół Nr XIX.2019
z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 20 grudnia 2019 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 1300, a zakończone o godzinie 1450.
W sesji wzięło udział 14 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 3 radnych: A. Bławat, A. Frejlich, B. Włodarczyk. W chwili rozpoczęcia obrad
brak pana Zbigniewa Wołcerza.
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 poinformował, że wszyscy radni otrzymali
zaproponowany projekt porządku dzisiejszych obrad.
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.
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7. Przedstawienie opinii przewodniczących komisji stałych rady o projekcie budżetu
powiatu na rok 2020.
 pan Tomasz Staniek – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
 pani Alicja Frejlich– Przewodniczący Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg
i transportu;
 pan Wojciech Majcher – Przewodniczący Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy
społecznej;
 pani Bożena Kornacka – Przewodnicząca Komisji budżetu, finansów, rozwoju
gospodarczego i promocji powiatu.
8. Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie:
 opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opatowskiego na 2020 r.
 możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały
budżetowej Powiatu Opatowskiego na 2020 r.
 opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na
lata 2020 – 2027.
9. Podjęcie 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
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,
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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”.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Powiatu.
Kontynuując pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałaby zabrać głos.
Nikt nie zabrał głosu, 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 4 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 panu Staroście Tomaszowi Stańkowi,
który przedstawił okresową informację o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami
stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Podczas prezentacji pana starosty na salę obrad wszedł pan Zbigniew Wołcerz (godz. 13:09),
dalsze obrady prowadzone są w 14 – osobowym składzie radnych.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do pana Starosty w bieżącym punkcie obrad.
O głos poprosiła pani Agnieszka Łuba – Mendyk, która w imieniu Urzędu Gminy
Wojciechowice podziękowała za budowę chodnika przy szkole w m. Gierczyce.
Wobec braku dalszych pytań 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 poprosił pan radny Kazimierz Żółtek, który poprosił aby przyjrzeć się problemowi
kursowania ciężkich samochodów drogami powiatowymi. Radny dodał, iż takie samochody
często wożą kruszywo osypujące się na drogę tworzące na powierzchni klejącą maź, co
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stwarza niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu tj. pieszych czy innych kierowców.
Podkreślił , iż należy zastanowić nad rozwiązaniem tego problemu.
O zabranie głosu poprosiła również pani radna Wiesława Słowik, która poinformowała, iż ona
sama bezpośrednio zwróciła się z pismem do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
o potrzebie oczyszczenia chodnika w m. Wojnowice przy kilku kolejnych posesjach. Pani
radna odczytała treść niniejszego pisma.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
Wobec braku dalszych wniosków 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 panu Adamowi Rozszczypale – Wiceprzewodniczącemu
Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu, który przestawił pozytywną opinię
komisji nt. procedowanych projektów uchwał.
Przedmiotowa opinia stanowi załącznik nr 6 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 7 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.
Przedmiotowa opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad.7. Przedstawienie opinii przewodniczących komisji stałych rady o projekcie budżetu
powiatu na rok 2020.
 pan Tomasz Staniek – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – pan
Starosta odczytał wypracowaną opinię przez w/w komisję .
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 Pan Adam Rozszczypała – w/z Przewodniczącej Komisji rolnictwa, ochrony
środowiska, dróg i transportu – pan Adam Rozszczypała – Wiceprzewodniczący
komisji odczytał wypracowaną na posiedzeniu opinię o projekcie budżetu powiatu na
2020 r.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
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pan Wojciech Majcher – Przewodniczący Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy
społecznej pan przewodniczący odczytał wypracowaną na posiedzeniu opinię
o projekcie budżetu powiatu na 2020 r.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
pani Bożena Kornacka – Przewodnicząca Komisji budżetu, finansów, rozwoju
gospodarczego i promocji powiatu - pani przewodnicząca odczytała wypracowaną na
posiedzeniu opinię o projekcie budżetu powiatu na 2020 r.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie:
 opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opatowskiego na 2020 r.
 możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały
budżetowej Powiatu Opatowskiego na 2020 r.
 opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na
lata 2020 – 2027.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani 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 uchwały budżetowej Powiatu
Opatowskiego na 2020 r.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Wobec braku pytań pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu
posiedzenia.
Ad.9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2019 – 2027
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata
2019 – 2027.
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 XIX.89.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 14 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 15 do niniejszego
protokołu.
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b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok
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 uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec ich braku
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX.90.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 16 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 17 do niniejszego
protokołu.
c)

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na
parkingu strzeżonym na rok 2020.
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 pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym na rok 2020.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec ich braku
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX.91.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 18 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 19 do niniejszego
protokołu.

d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Opatowskiego.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Opatowskiego.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta Opatowski – Tomasz Staniek, który przybliżył
sytuację, która miała miejsce podczas wizyty w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej
w Nieskurzowie Nowym. Pan Starosta poinformował, iż rozmawiał z dziećmi na temat
przeniesienia placówki do Opatowa. Kontynuując dodał, iż reakcja dzieci na te
informacje była bardzo pozytywna – ucieszyli się z faktu, iż będą mieszkać w mieście
bliżej szkół co pozwoli im na lepszą integrację z rówieśnikami.
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Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos
w przedmiotowej sprawie.
Wobec braku pytań pan Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX.92.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 20 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 21 do niniejszego
protokołu.
e)

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego
zarządu.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez pana Adama
Rozszczypałę – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Wiceprzewodniczący Adam Rozszczypała odczytał projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec braku pytań
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec ich braku
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX.93.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 22 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 23 do niniejszego
protokołu.

f)

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata
2020 – 2025.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez panią Bożenę
Kornacką – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2020 – 2025.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec braku pytań
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX.94.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
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„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 25 do niniejszego
protokołu.
g) w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2020 rok.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2020 rok.
O zabranie głosu poprosiła pani Małgorzata Jalowska – Wicestarosta, która
poinformowała, iż budżet na 2020 rok jest budżetem zrównoważonym. Dodała iż mamy
deficyt w kwocie 3.533.488 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi
z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Pani Wicestarosta wyjaśniła, iż powstały deficyt
zaplanowany jest na zadania inwestycyjne min. przebudowę nieruchomości przy ul.
Kościuszki, czy modernizację ZS nr 1 w Opatowie.
O zabranie głosu poprosił pan Zbigniew Wołcerz, który zapytał o planowane
sfinansowanie rehabilitacji 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, a niestety on
sam nie doszukał się w treści uchwały tej kwoty.
Odpowiedzi udzieliła pani Wicestarosta, która poinformowała, iż wstępnie zaplanowana
jest kwota równa 250.000,00 zł, jednakże będą prowadzić dalsze rozmowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia o pozyskanie więcej środków na ten cel.
Głos ponownie zabrał pan Zbigniew Wołcerz, który podsumowując powiedział, iż jak
rozumie jest to kwota o połowę mniejsza niż na rok 2019, dodał także, że jeśli będą teraz
środki z NFZ to nie tylko wyłącznie mieszkańcy powiatu opatowskiego tak jak było do
tej pory będą mogli korzystać z tych zabiegów, ale również z innych powiatów i będą
tworzyć się większe kolejki oczekiwania.
Odpowiedzi udzielił pan Starosta, który wyjaśnił, iż z przedłożonych mu informacji
wynika, iż nikt spoza powiatu nie korzysta z rehabilitacji w naszym szpitalu.
Kontynuując pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania lub ktoś chciałby zabrać głos.
Wobec braku dalszych pytań pan Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany
projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX.95.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 26 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 27 do niniejszego
protokołu.
W tym momencie salę obrad opuścił pan radny Jacek Dwojak godz. 14:20. Od tej chwili
obrady toczyły się w 13 – osobowym składzie radnych.
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h) w sprawie 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.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez panią Bożenę
Kornacką – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt uchwały w sprawie
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.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec braku pytań
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX.96.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 28 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 29 do niniejszego
protokołu.
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
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez pana Adama
Rozszczypałę – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały 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
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec braku pytań
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX.97.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 30 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 31 do niniejszego
protokołu.
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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.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt 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.
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 XIX.98.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 32 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 33 do niniejszego
protokołu.

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.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie treści projektu uchwały przez panią Bożenę
Kornacką – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała projekt uchwały 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.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec braku pytań
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX.99.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 34 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 35 do niniejszego
protokołu.
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
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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 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.
O zabranie głosu poprosił pan Zbigniew Wołcerz, który zapytał, czy jest obowiązek
odczytywania każdorazowo całej podstawy prawnej.
Odpowiedzi udzielił pan mecenas Paweł Koziarz – obsługa prawna, który powiedział, iż
jego zdaniem warto czytać podstawy prawne, gdyż nie wszyscy radni uczestniczyli
w pracach komisji i należy wszystkich z tym zapoznać.
Głos ponownie zabrał pan Zbigniew Wołcerz, który powiedział, iż szanuje zdanie pana
mecenasa jednakże sam uważa, iż każdy radny czyta otrzymane projekty uchwał
i zapoznaje się również z podstawą prawną.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania. Wobec braku pytań
poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX.100.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 36 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 37 do niniejszego
protokołu.
m)o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Opatowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok”.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2020 rok”.
Wobec braku pytań pan Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX.101.2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 38 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 39 do niniejszego
protokołu.
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Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pan Przewodniczący oddał głos panu Staroście Tomaszowi Stańkowi, który odnosząc się do
pytania radnego Zbigniewa Wołcerza powiedział, iż jeśli chodzi o kwestię podstawy prawnej,
to jest to kwestia umowna i oczywiście nie zawsze trzeba ją przytaczać. Kontynuując pan
Starosta wyjaśnił, iż zgadza się, iż radni mogą na sesji uroczyście składać swoje wnioski
i interpelacje, ale też osobiście do niego bądź bezpośrednio do jednostek merytorycznych, co
też bardzo często czynią.
Pan Przewodniczący podziękował pani Staroście Jalowskiej za wypowiedź, po czym
przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.11. Zakończenie obrad XIX 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
mgr Sylwia Zakrzewska

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Wacław Rodek
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