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Protokół Nr I.2014
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 1000 a zakończone o godzinie 1155.
W sesji wzięło udział 17 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.
Pierwszym obradom sesji Rady Powiatu w Opatowie przewodniczył Radny Senior pan
Krzysztof Mazurkiewicz–najstarszy wiekiem. Radny Senior przewodniczył obradom nowo
wybranej rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, zgodnie z zapisami art. 15 ust. 6
ustawy o samorządzie powiatowym.
Obrady I Sesji Rady Powiatu w Opatowie odbywały się zgodnie z zaproponowanym przez
Komisarza Wyborczego w Kielcach II porządkiem obrad, stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
Prowadzący obrady pan Krzysztof Mazurkiewicz odczytał proponowany porządek I sesji
Rady Powiatu w Opatowie, a następnie poprosił Przewodniczącego Powiatowej Komisji
Wyborczej pana Artura Łukawskiego o wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranych
radnych.
Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej pan Artur Łukawski pogratulował
wszystkim radnym wyboru, życząc jednocześnie owocnej służby dla dobra społeczeństwa
lokalnego, po czym wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia stwierdzające wybór,
a następnie
Radny Senior odczytał rotę ślubowania:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego,
strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności
Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji
i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.
Poinformował, że ślubowanie może być złożone z dodaniem formuły: „Tak mi dopomóż
Bóg”.
Pan Krzysztof Mazurkiewicz wypowiedział poprosił kolejno z listy radnych o złożenie
ślubowania:
- pana Mirosława Adamka - wypowiedział formułę „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”,
- panią Anetę Bławat - wypowiedziała formułę „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”,
- pana Jacka Dwojaka - wypowiedział formułę „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”,
- pana Grzegorza Gajewskiego - wypowiedział formułę „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”,
- pana Krzysztofa Hajdukiewicza - wypowiedział formułę „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”,
- pana Roberta Kasińskiego - wypowiedział formułę „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”,
- pana Ryszarda Łuckiego - wypowiedział formułę „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”,
- pana Wacława Rodka - wypowiedział formułę „ślubuję,
- pana Gustawa Saramańskiego - wypowiedział formułę „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”,
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- panią Marię Serwinowską - wypowiedziała formułę „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”,
- pana Alfreda Skurę, - wypowiedział formułę „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”,
- panią Wiesławę Słowik - wypowiedziała formułę „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”,
- pana Tomasza Stańka - wypowiedział formułę „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”,
- pana Tomasza Świątka - wypowiedział formułę „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”,
- pana Bogusława Włodarczyka - wypowiedział formułę „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”,
- pana Zbigniewa Wołcerza - wypowiedział formułę „ślubuję. tak mi dopomóż Bóg”.
Rota ślubowania Radnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 4) Stwierdzenie prawomocności obrad.
Po złożeniu przez radnych ślubowania, Przewodniczący pierwszej sesji Rady Powiatu,
poinformował, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym
rada powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Ad.5) Wybór Sekretarza Sesji.
Przewodniczący poprosił o zgłoszenie kandydatury na Sekretarza sesji.
O zabranie głosu poprosił radny pan Bogusław Włodarczyk, który powiedział, iż
wzorem poprzednich lat proponuje na sekretarzy sesji, panią Justynę Zdyb oraz panią
Milenę Gatkowską.
Wobec powyższego Przewodniczący zapytał, kto jest za propozycją złożoną przez
radnego pana Bogusława Włodarczyka.
W/w propozycja została zaakceptowana jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
- 17 głosów za,
- 0 głosy przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu jawnym Przewodniczący poinformował, iż sekretarzami sesji zostają:
Pani Justyna Zdyb oraz pani Milena Gatkowska.
Ad.6) Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący odczytał porządek obrad I Sesji Rady Powiatu w Opatowie
zaproponowany przez Komisarza Wyborczego w Kielcach II.
Następnie zapytał, czy są jakieś uwagi, bądź inne propozycje dotyczące porządku
obrad.
O zabranie głosu poprosił ponownie radny pan Bogusław Włodarczyk, który
zawnioskował o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktów dotyczących
wyboru starosty, wicestarosty, zarządu powiatu oraz ustalenia diet i wynagrodzenia
dla starosty.
Pan Krzysztof Mazurkiewicz zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
Nikt nie zabrał głosu.
Wobec powyższego Przewodniczący poprosił o przegłosowanie zaproponowanej
zmiany porządku obrad poprzez podniesienie ręki.
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Zapytał kto z radnych jest za wprowadzeniem zmiany porządku obrad poprzez
dodanie punktów dotyczących wyboru Starosty Opatowskiego, wyboru Wicestarosty,
zarządu powiatu oraz ustalenia diet i wynagrodzenia dla starosty.
W głosowaniu jawnym Przewodniczący poinformował, iż zaproponowana zmiana
porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
- 17 głosów za,
- 0 głosy przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.
Następnie Przewodniczący odczytał przyjęty porządek obrad.
1. Otwarcie I sesji Rady Powiatu w Opatowie.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej nowo wybranym
radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Opatowie.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
5. Wybór sekretarza sesji.
6. Przedstawienie porządku obrad.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
d) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
d) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady.
10.Wybór Starosty Opatowskiego:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Starosty,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
d) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór starosty,
e) złożenie ślubowania.
11. Wybór Wicestarosty:
a) zgłaszanie kandydatury przez starostę na funkcję Wicestarosty,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania (tajnego,
d) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Wicestarosty.
12. Wybór członków Zarządu Powiatu w Opatowie:
a) zgłaszanie kandydatur przez starostę na członków zarządu,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
d) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór członków zarządu.
13. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) ustalenia diet dla radnych powiatu;
b) ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu.
14. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
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15. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu.
Pan Mazurkiewicz zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Nikt nie zgłosił uwag.
Wobec powyższego zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad w zaproponowanej treści.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
- 17 głosów za,
- 0 głosy przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.
Następnie pan Mazurkiewicz poinformował, iż punkty 1,2,3 i 4,5,6 porządku obrad zostały
zrealizowane i przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Zaproponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.7) Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Mazurkiewicz poprosił o zgłaszanie kandydatur, jak również podkreślił, iż
zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
Głos zabrał pan Bogusław Włodarczyk, który zgłosił kandydaturę pana Zbigniewa
Wołcerza na Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.
Pan
Mazurkiewicz
zapytał,
czy
są
jeszcze
inne
kandydatury.
W wyniku ich braku, zwrócił się z zapytaniem do pana Wołcerza, czy wyraża zgodę
na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Zbigniew Wołcerz wyraził zgodę.
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Pan Mazurkiewicz poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Pan Bogusław Włodarczyk zaproponował następujące osoby do komisji skrutacyjnej.
Panią Anetę Bławat, pana Tomasza Świątka oraz pana Mirosława Adamka
Pan Tomasz Staniek zaproponował pana Wacława Rodka oraz pana Grzegorza
Gajewskiego.
Pan Mazurkiewicz zapytał, czy zgłoszone osoby na członków Komisji Skrutacyjnej
wyrażają zgodę.
Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę.
Pan Mazurkiewicz poprosił o przegłosowanie składu komisji skrutacyjnej.
W głosowaniu jawnym skład komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.
Pan Mazurkiewicz poprosił, by Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego grona
przewodniczącego oraz przygotowała karty do głosowania.
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c) przeprowadzenie głosowania (tajnego).
Pan Krzysztof Mazurkiewicz poinformował że przeprowadzenie głosowania tajnego
jest równoznaczne z podejmowaniem uchwał.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – pani Aneta Bławat wspólnie z członkami
rozdała karty do głosowania radnym obecnym na sesji na podstawie listy obecności.
Następnie odczytała zasady głosowania tajnego.
1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku "x" w kratce obok wyrazu
"tak" opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu "nie",
opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata lub w kratce obok
wyrazu „wstrzymuje się od głosu”, gdy nie chce się opowiedzieć ani za wyborem, ani
przeciw wyborowi.
2. Jeżeli radny na karcie do głosowania:
1) postawi znak "x" jednocześnie w kratce obok wyrazu "tak",
jak i w kratce obok wyrazu "nie"; lub „wstrzymuje się od głosu”
2) nie postawił znaku "x" w kratce ani obok wyrazu "tak" ani obok wyrazu "nie"; ani
obok wyrazu „wstrzymuję się od głosu”
3) wypełnił kartę w inny sposób niezgodny z ust. 1
- jego głos uważa się za nieważny.
3. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną są kartami
nieważnymi.
4. Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę.
Radni głosowali stawiając znak „X” w jednej kratce, odpowiadając na pytanie – „czy
jesteś za wyborem radnego pana Zbigniewa Wołcerza na Przewodniczącego Rady
Powiatu Opatowskiego”, karty zostały wrzucane do specjalnie przygotowanej urny.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy obliczenia głosów.
Następnie
Przewodnicząca
Komisji
Skrutacyjnej
odczytała
protokół
z przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
Opatowie.
Informując, iż na pana Zbigniewa Wołcerza oddano:
- 15 głosów za,
- 2 głosy przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej podkreśliła, iż pan Zbigniew Wołcerz został
wybrany na Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie bezwzględną większością
głosów.
Przedmiotowy dokument oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu.
d) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.
Pan Krzysztof Mazurkiewicz odczytał uchwałę podjętą w głosowaniu tajnym
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady w Opatowie stanowiącą
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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Ad.8) Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego
Seniora.
Pan
Mazurkiewicz
przekazał
prowadzenie
obrad
nowo
wybranemu
przewodniczącemu, składając przy tym gratulacje w związku z wyborem na funkcję
Przewodniczącego Rady Powiatu.
Przewodniczący – pan Zbigniew Wołcerz podziękował radnym, wyrażając nadzieję
o dalszej owocnej współpracy.
Następnie poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.
Ad.9) Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady podziękował i przejął dalsze prowadzenie obrad.
Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczących.
Jako pierwszy głos zabrał pan Bogusław Włodarczyk, który zgłosił kandydatury
dwóch osób na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu pana: Krzysztofa
Mazurkiewicza i pana Roberta Kasińskiego.
W wyniku braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zapytał, czy zgłoszone osoby
wyrażają zgodę na kandydowanie.
Pan Mazurkiewicz, oraz pan Kasiński wyrazili zgodę na kandydowanie na funkcję
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Pan Bogusław Włodarczyk zaproponował, aby taki sam skład Komisji Skrutacyjnej
przeprowadził głosowanie na wiceprzewodniczących Rady.
Przewodniczący zapytał czy członkowie komisji skrutacyjnej wyrażają zgodę.
Komisja wyraziła zgodę.
Przewodniczący zapytał, kto jest za tym samym składem Komisji Skrutacyjnej.
W głosowaniu jawnym skład komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy.
Pan Wacław Rodek poprosił radnych by głosowanie tajne odbywało się za
parawanem.
c) przeprowadzenie głosowania.
Pan Przewodniczący poinformował, że przeprowadzenie głosowania tajnego jest
równoznaczne z podejmowaniem uchwał.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – pani Aneta Bławat wspólnie z członkami,
rozdała karty do głosowania radnym obecnym na sesji na podstawie listy obecności.
Następnie odczytała zasady głosowania tajnego.
1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku "x" w kratce obok wyrazu
"tak" opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu "nie",
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opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata lub w kratce obok
wyrazu „wstrzymuje się od głosu”, gdy nie chce się opowiedzieć ani za wyborem, ani
przeciw wyborowi.
2. Jeżeli radny na karcie do głosowania:
1) postawi znak "x" jednocześnie w kratce obok wyrazu "tak",
jak i w kratce obok wyrazu "nie"; lub „wstrzymuje się od głosu”
2) nie postawił znaku "x" w kratce ani obok wyrazu "tak" ani obok wyrazu "nie"; ani
obok wyrazu „wstrzymuję się od głosu”
3) wypełnił kartę w inny sposób niezgodny z ust. 1
- jego głos uważa się za nieważny.
3. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną są kartami
nieważnymi.
4. Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę.
Radni głosowali stawiając znak „X” w jednej kratce, odpowiadając na pytanie – „czy
jesteś za wyborem radnego na wiceprzewodniczących Rady Powiatu Opatowskiego.
1. Pan Krzysztof Mazurkiewicz,
2. Pan Robert Kasiński.
Następnie karty zostały wrzucane do specjalnie przygotowanej urny.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Opatowie.
Informując, iż na pana Krzysztofa Mazurkiewicza oddano:
- 13 głosów za,
- 2 głosy przeciw,
- 2 głosy wstrzymujące się.
Na pana Roberta Kasińskiego oddano:
- 13 głosów za,
- 2 głosy przeciw,
- 2 głosy wstrzymujące się.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej podkreśliła, iż pan Krzysztof Mazurkiewicz
oraz pan Robert Kasiński zostali wybrani na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
w Opatowie bezwzględną większością głosów.
Przedmiotowy dokument oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu.
d) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
w Opatowie.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę podjętą w głosowaniu tajnym
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady w Opatowie stanowiącą załącznik
nr 10 do niniejszego protokołu.
Następnie poprosił nowo wybranych wiceprzewodniczących Rady Powiatu o zajęcie
miejsc obok niego.
Ad.10) Wybór Starosty Opatowskiego.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Starosty.
Pan Przewodniczący zgłosił kandydaturę na starostę pana Bogusława Włodarczyka.
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Zapytał czy są inne kandydatury i poprosił o ich zgłoszenie.
Pan Krzysztof Hajdukiewicz zgłosił kandydaturę pana Tomasza Stańka,
przedstawiając przy tym krótką charakterystykę osoby radnego.
Przewodniczący zapytał pana Bogusława Włodarczyka oraz pana Tomasza Stańka czy
wyrażają zgodę na kandydowanie na funkcję starosty.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Pan Przewodniczący zaproponował, aby taki sam skład Komisji Skrutacyjnej
przeprowadził głosowanie na Starostę Opatowskiego.
Przewodniczący zapytał czy członkowie komisji skrutacyjnej wyrażają zgodę.
Komisja wyraziła zgodę.
Radni jednogłośnie przyjęli poprzedni skład komisji.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy.
O zabranie głosu ponownie poprosił pan Wacław Rodek, który zwrócił się kolejny raz
do radnych, namawiając do głosowania za parawanem.
Następnie Przewodniczący poinformował, iż jeśli ktoś z radnych ma wolę głosować za
parawanem, może to uczynić w każdej chwili, gdyż zostało zapewnione takie miejsce.
c) przeprowadzenie głosowania.
Pan Przewodniczący poinformował, że przeprowadzenie głosowania tajnego jest
równoznaczne z podejmowaniem uchwał.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – pani Aneta Bławat wspólnie z członkami
rozdała karty do głosowania radnym obecnym na sesji na podstawie listy obecności.
Radni przystąpili do głosowania, stawiając znak „X” w jednej kratce, odpowiadając na
pytanie – „czy jesteś za wyborem radnego na starostę:
1. Pana Bogusława Włodarczyka,
2. Pana Tomasza Stańka.
Następnie karty zostały wrzucane do specjalnie przygotowanej urny.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół w sprawie stwierdzenia
wyboru Starosty Opatowskiego.
Informując, iż na pana Bogusława Włodarczyka oddano 16 głosów ważnych i 1 głos
nieważny:
- 12 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.
Na pana Tomasza Stańka oddano 16 głosów ważnych:
- 4 głosy za,
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- 0 głosy przeciw
- 0 głosów wstrzymujących się.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej podkreśliła, iż pan Bogusław Włodarczyk
został wybrany na Starostę Opatowskiego bezwzględną większością głosów.
Przedmiotowy dokument oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu.
d) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Starosty Opatowskiego.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę podjętą w głosowaniu tajnym
w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Opatowskiego stanowiącą załącznik nr 12 do
niniejszego protokołu.
e) złożenie ślubowania.
Pan Przewodniczący pogratulował nowo wybranemu Staroście panu Bogusławowi
Włodarczykowi.
Następnie Starosta Opatowski złożył akt ślubowania przed Przewodniczącym Rady.
Akt ślubowania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad.11) Wybór Wicestarosty.
a) zgłaszanie kandydatury przez starostę na wicestarostę.
Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję wicestarosty.
Pan Starosta zgłosił na stanowisko wicestarosty kandydaturę pana Gustawa
Saramańskiego.
Podkreślił, iż pan Saramański był wicestarostą w ubiegłej kadencji.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś zgłasza jeszcze inne kandydatury.
W wyniku ich braku zapytał pana Gustawa Saramańskiego, czy wyraża zgodę na
kandydowanie.
Pan Gustaw Saramański wyraził zgodę.
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący zaproponował, by nie powoływać innego składu osobowego Komisji
Skrutacyjnej.
Radni jednogłośnie w głosowaniu wyrazili zgodę.
Przewodniczący poprosił Komisję o przystąpienie do pracy.
Komisja Skrutacyjna dokonała rozdania kart do głosowania, radnym obecnym na sesji.
c) przeprowadzenie głosowania.
Radni przystąpili do głosowania, stawiając znak „X” w jednej kratce, odpowiadając na
pytanie – „czy jesteś za wyborem na wicestarostę pana Gustawa Saramańskiego”.
Karty zostały wrzucane do specjalnie przygotowanej urny.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół sprawie stwierdzenia
wyboru Wicestarosty Opatowskiego.
Informując, iż na pana Gustawa Saramańskiego oddano 17 głosów ważnych:
- 12 głosów za,
- 1 głos przeciw,
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- 4 głosy wstrzymujące się.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej podkreśliła, iż pan Gustaw Saramański został
wybrany na Wicestarostę Opatowskiego bezwzględną większością głosów.
Przedmiotowy dokument oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 14 do
niniejszego protokołu.
d) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Wicestarosty Opatowskiego.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę podjętą w głosowaniu tajnym
w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Opatowskiego stanowiącą załącznik
nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad.12) Wybór członków Zarządu Powiatu w Opatowie.
a) zgłaszanie kandydatur na członków zarządu.
Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków zarządu.
Głos zabrał pan Starosta, który zaproponował kandydaturę pani Wiesławy Słowik,
pana Jacka Dwojak oraz pana Grzegorza Przysuchy.
W wyniku braku kolejnych propozycji, Przewodniczący zapytał, czy zgłoszeni
kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
O zabranie głosu poprosił pan Krzysztof Hajdukiewicz, który zwracając się do pana
Starosty poprosił o krótką charakterystykę osoby pana Grzegorza Przysuchy, jako
kandydata na członka zarządu spoza składu rady.
Pan Starosta poinformował, iż pan Grzegorz Przysucha mieszka w gminie Lipnik,
w ostatnich wyborach startował do rady powiatu, wynik jaki uzyskał to ok. 340
głosów. Pan Starosta dodał, że pan Przysucha jest pracownikiem Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach.
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś zapytania bądź uwagi.
Nikt nie zabrał głosu.
Wobec tego Przewodniczący poprosił by Komisja Skrutacyjna przystąpiła do
przeprowadzenia głosowania tajnego.
b) przeprowadzenie głosowania (tajnego).
Radni przystąpili do głosowania, stawiając znak „X” w jednej kratce, odpowiadając na
pytanie – „czy jesteś za wyborem na członka Zarządu Powiatu Opatowskiego:
- panią Wiesławę Słowik,
- pana Jacka Dwojaka,
- pana Grzegorza Przysuchę.
Karty zostały wrzucane do specjalnie przygotowanej urny.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół w sprawie stwierdzenia
wyboru członków zarządu.
Informując, iż na panią Wiesławę Słowik oddano 17 głosów ważnych:
- 13 głosów za,
- 3 głosy przeciw,
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- 1 głos wstrzymujący się.
Na pana Jacka Dwojaka oddano 17 głosów ważnych:
- 12 głosów za,
- 4 głosy przeciw,
- 1 głos wstrzymujący się.
Na pana Grzegorza Przysuchę oddano 17 głosów ważnych:
- 12 głosów za,
- 3 głosy przeciw,
- 2 głosy wstrzymujące się.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej podkreśliła, iż Zarząd Powiatu został wybrany
w osobach: pani Wiesława Słowik, pan Jacek Dwojak oraz pan Grzegorz Przysucha.
Przedmiotowy dokument oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 16 do
niniejszego protokołu.
c) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór członków zarządu.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę podjętą w głosowaniu tajnym
w sprawie stwierdzenia wyboru członków zarządu stanowiącą załącznik
nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. 13) Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) ustalenia diet dla radnych powiatu.
Pan Wiceprzewodniczący Robert Kasiński odczytał projekt uchwały w sprawie
ustalenia diet dla radnych powiatu.
Następnie zapytał kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest „przeciw” i kto się
„wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr I.6.2014 została podjęta jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
b) ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu.
Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Mazurkiewicz odczytał projekt uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu, a następnie zapytał, czy
można przejść do głosowania.
O zabranie głosu poprosił radny pan Grzegorz Gajewski, który zapytał o kwestię
dodatku specjalnego w wysokości 40 % łącznie od wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego. Radny oznajmił, iż rozumie, że taki dodatek należy się,
jednakże kontynuując dalej swoją wypowiedź poprosił o podanie przepisów
regulujących w/w dodatek.
Głos zabrała pani mecenas Ewelina Płatek – Kosior, odpowiadając, iż zgodnie z § 6
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r., w sprawie wynagrodzeń
pracowników samorządowych, dodatek specjalny wynosi od 20% do
nieprzekraczalnie 40%.
O zabranie głosu ponownie poprosił radny pan Gajewski, który powiedział, że wobec
powyższego, składa formalny wniosek o przyznanie dodatku specjalnego w kwocie
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20% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Jak zaznaczył
pan Grzegorz Gajewski, występuje z w/w wnioskiem przede wszystkim, z uwagi na
fakt, że Powiat Opatowski nie należy do „wyjątkowo zamożnych”, a społeczeństwo
jest ubogie, do tego dochodzą jeszcze nierozwiązane problemy, jak chociażby sprawy
szpitala.
W odpowiedzi na w/w wniosek, pani mecenas zaproponowała, by radni głosowali
w pierwszej kolejności nad złożonym wnioskiem.
Głos zabrał pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Mazurkiewicz pytając, czy ktoś
z radnych chciałby jeszcze zabrać głos.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego Wiceprzewodniczący zapytał kto jest „za”
podjęciem uchwały, kto jest „przeciw” i kto się „wstrzymał”.
Ponownie głos zabrała pani mecenas proponując, by w pierwszej kolejności poddać
pod głosowanie złożony wniosek.
Pan Wiceprzewodniczący korygując powyższą wypowiedź, ponownie zapytał
radnych, kto jest za przyjęciem formalnego wniosku złożonego ustnie przez radnego
pana Grzegorza Gajewskiego.
„Za” – 2 głosy (pan G. Gajewski, Pan W. Rodek),
„przeciw” – 12 głosów (M. Adamek, A. Bławat, J. Dwojak, R. Kasiński, K.
Mazurkiewicz, G. Saramański, M. Serwinowska, A. Skura, W. Słowik, T. Świątek, B.
Włodarczyk, Z. Wołcerz),
„wstrzymało się” –3 głosy (pan R. Łucki, K. Hajdukiewicz, T. Staniek).
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
Wniosek formalny złożony przez pana Grzegorza Gajewskiego odnośnie zmniejszenia
dodatku specjalnego wobec starosty opatowskiego został odrzucony większością
głosów.
Następnie pan Wiceprzewodniczący zapytał kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
„Za” – 12 głosów (M. Adamek, A. Bławat, J. Dwojak, R. Kasiński, K. Mazurkiewicz,
G. Saramański, M. Serwinowska, A. Skura, W. Słowik, T. Świątek, B. Włodarczyk,
Z. Wołcerz),
„przeciw” – 2 głosy (pan G. Gajewski, Pan W. Rodek),
„wstrzymało się” –3 głosy (pan R. Łucki, K. Hajdukiewicz, T. Staniek).
W głosowaniu jawnym uchwała Nr I.7.2014 została podjęta większością głosów.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad.13) Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos
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w realizowanym punkcie obrad.
Nikt nie zabrał głosu.
Wobec powyższego Przewodniczący poinformował o przejściu do ostatniego punktu
obrad.
Ad.14) Zakończenie obrad I Sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz wypowiedział formułę – „zamykam obrady
sesji Rady Powiatu w Opatowie”.
Na tym sesję zakończono.
Protokołowała:
mgr Milena Gatkowska
mgr Justyna Zdyb

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zbigniew Wołcerz
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