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Protokół Nr II.2014
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 1400 a zakończone o godzinie 1505.
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.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2014- 2019;
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2014 r.;
c) wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających na 2015 r.
5.Wybór członków Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu:
a) przedstawienie proponowanego składu,
b)głosowanie,
c) podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej
Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
6.Wybór członków Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej:
a) przedstawienie proponowanego składu,
b)głosowanie,
c) podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
7.Wybór członków Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu:
a) przedstawienie proponowanego składu,
b) głosowanie,
c) podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej
Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
8. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
a) przedstawienie zgłoszonych kandydatów na członków komisji,
b) przeprowadzenie głosowania nad każdym ze zgłoszonych kandydatów,
c) wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji
Rewizyjnej,
d) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
9. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
10.Zakończenie obrad II sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz wypowiedział formułę „otwieram obrady sesji rady
powiatu”.
Oświadczył, iż na podstawie listy obecności stwierdza, że obrady są prawomocne.
Ad. 2) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania wzorem
poprzednich sesji.
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Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał kto jest za przyjęciem protokołu
z poprzedniej sesji Rady Powiatu bez odczytywania.
W głosowaniu jawnym protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Ad.3) Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał proponowany porządek, a następnie
zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos i czy są inne propozycje.
O zabranie głosu poprosił pan Grzegorz Gajewski, który zaproponował aby porządek
obrad został zrealizowany w poprzednim kształcie (w jakim był przesłany) tj. aby pkt
8 odczytanego porządku przenieść do pkt 5 uzasadniając, iż każdy z radnych zapisał
się do dwóch komisji i ma prawo uczestniczyć w pracach dwóch komisji. W tym
momencie pan Przewodniczący Wołcerz sprostował, iż nie każdy radny zgłosił chęć
prac w dwóch komisjach stałych rady. Pan radny Gajewski dodał, że z posiadanych
informacji wynika, że skład komisji rewizyjnej jest ograniczony do liczby 5 osób
i przeniesienie tegoż punktu porządku obrad do pkt 5 pozwoli na otworzenie drogi
osobie, która nie dostała się do składu komisji rewizyjnej i prac w innej komisji.
Pan Przewodniczący zapytał czy jest to wniosek formalny.
Pan radny Grzegorz Gajewski odpowiedział, że tak.
Wobec powyższego Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem wniosku pana
Grzegorza Gajewskiego.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
- 4 głosy „za” (K. Hajdukiewicz, G. Gajewski, R. Łucki, T. Staniek),
- 12 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.
Pan Przewodniczący poinformował, iż w/w wniosek w głosowaniu jawnym został
odrzucony.
Następnie pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem odczytanego porządku
obrad.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 16 radnych.
- 12 głosów „za” ,
- 4 głosy „przeciw” (K. Hajdukiewicz, G. Gajewski, R. Łucki, T. Staniek),
- 0 głosów „wstrzymujących się”.
Następnie pan Przewodniczący poprosił panią mecenas Ewelinę Płatek – Kosior
o opinię dotyczącą wyboru osób na członków poszczególnych komisji stałych rady.
Pani Ewelina Płatek – Kosior odpowiedziała, iż w każdej chwili może nastąpić zmiana
uchwały w sprawie powołania komisji zgodnie z §47 ust. 6 Statutu Powiatu
Opatowskiego, a więc w takim przypadku jeżeli radni chcieliby przystąpić do prac
w innej komisji powinni złożyć wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu.
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Pan Grzegorz Gajewski powiedział, że dużo łatwiej byłoby przyjąć zmianę porządku
obrad zaproponowaną przez niego, oznajmiając jednocześnie, iż w poprzedniej
kadencji były problemy z przeniesieniami do poszczególnych komisji.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta, który powiedział, że nieprawdą jest, że były
problemy z przeniesieniami radnych do komisji stałych rady. Oznajmił, że jeśli
którykolwiek z radnych zgłosi chęć uczestnictwa w innej komisji może to uczynić
zgłaszając odpowiedni wniosek do Przewodniczącego Rady.
Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.
Ad. 4) Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2014- 2019.
Pan Wiceprzewodniczący Robert Kasiński odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2014- 2019, a następnie zapytał czy są pytania
bądź uwagi do odczytanego projektu uchwały.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał kto jest za podjęciem w/w uchwały.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Uchwała Nr II.8.2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2014 r.
Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Mazurkiewicz odczytał projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Opatowskiego na 2014 r., a następnie zapytał czy są pytania do
przedstawionego projektu.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta Bogusław Włodarczyk, który
poinformował, iż wszystkie zmiany dotyczące budżetu omawiane są zawsze na
poszczególnych posiedzeniach komisji stałych rady powiatu, a następnie
poddawane pod obrady sesji. Dodał, iż na chwilę obecną komisje nie zostały
ukonstytuowane, ale biorąc pod uwagę, że pod koniec roku jednostki
przedkładają zmiany, które winny zostać ujęte w budżecie i są to tzw. „sesje
czyszczące” postanowiono przedłożyć odpowiedni projekt uchwały w tej
sprawie.
W tym momencie (godz. 14:18) wszedł na salę obrad pan Wacław Rodek.
Od tej chwili obrady toczyły się w obecności 17 – osobowego składu radnych.
Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Mazurkiewicz ponownie zapytał czy są
pytania do przedstawionego projektu i czy ktoś chciałby zabrać głos.
Wobec braku uwag pan Mazurkiewicz poddał projekt uchwały pod głosowanie
i zapytał kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej treści.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr II.9.2014 została podjęta.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” -16 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” - 1 głos (pan Wacław
Rodek).
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
c) wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających na 2015 r.
Pan Wiceprzewodniczący Robert Kasiński odczytał projekt uchwały w sprawie
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających na 2015 r., a następnie zapytał czy są pytania do przedstawionego
projektu.
O zabranie głosu poprosił pan Wacław Rodek, który poprosił o wyjaśnienie
przyczyn podejmowania takiej uchwały, gdyż w powiecie nie ma portu.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz poprosił o zabranie głosu przez pana
Bogusława Długowolskiego – Kierownika Wydziału rolnictwa, ochrony
środowiska, dróg i transportu i wyjaśnienie w/w kwestii.
Głos zabrał pan kierownik Bogusław Długowolski, który powiedział, iż
przygotowany projekt uchwały wynika z ustawy o osobach przebywających na
obszarach wodnych i Starosta jest zobligowany do zabezpieczenia obiektów
pływających, a Minister Finansów w drodze rozporządzenia określa corocznie
maksymalne stawki w tym zakresie.
Wobec braku dalszych zapytań pan Wiceprzewodniczący Robert Kasiński
zapytał kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2015 r.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr II.10.2014 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 5) Wybór członków Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji
powiatu:
a) przedstawienie proponowanego składu,
b) głosowanie,
c) podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej
Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał skład radnych, którzy wyrazili
chęć do uczestniczenia w pracach komisji budżetu, finansów, rozwoju
gospodarczego i promocji powiatu, a mianowicie:
1. Bławat Aneta,
2. Dwojak Jacek,
3. Łucki Ryszard,
4. Kasiński Robert,
5. Słowik Wiesława.
Następnie zapytał czy są inne kandydatury.
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Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Przewodniczący zapytał kolejno w/w osoby
czy wyrażają zgodę na uczestnictwo w pracach komisji budżetu, finansów, rozwoju
gospodarczego i promocji powiatu.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.
Wobec powyższego pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt
uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji
budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu, a następnie zapytał
kto jest za podjęciem w/w uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr II.11.2014 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Ad. 6) Wybór członków Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej:
a) przedstawienie proponowanego składu,
b) głosowanie,
c) podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Pan Przewodniczący odczytał zgłoszone kandydatury, a mianowicie:
1. Adamek Mirosław,
2. Gajewski Grzegorz,
3. Hajdukiewicz Krzysztof,
4. Mazurkiewicz Krzysztof,
5. Saramański Gustaw,
6. Słowik Wiesława,
7. Staniek Tomasz,
8. Świątek Tomasz,
9. Włodarczyk Bogusław,
10. Wołcerz Zbigniew.
Następnie zapytał czy są inne kandydatury.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Przewodniczący zapytał kolejno w/w
osoby czy wyrażają zgodę na uczestnictwo w pracach komisji oświaty, sportu,
zdrowia i pomocy społecznej.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę (w tym sam pan Przewodniczący).
Wobec powyższego pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt
uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji
oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej, a następnie zapytał kto jest za
podjęciem w/w uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr II.12.2014 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.
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Ad. 7) Wybór członków Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu:
a) przedstawienie proponowanego składu,
b) głosowanie,
c) podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej
Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
Pan Przewodniczący odczytał zgłoszone kandydatury, a mianowicie:
1. Dwojak Jacek,
2. Kasiński Robert,
3. Łucki Ryszard,
4. Rodek Wacław,
5. Saramański Gustaw,
6. Serwinowska Maria,
7. Skura Alfred,
8. Włodarczyk Bogusław.
Następnie zapytał czy są inne kandydatury.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Przewodniczący zapytał kolejno w/w
osoby czy wyrażają zgodę na uczestnictwo w pracach komisji rolnictwa,
ochrony środowiska, dróg i transportu.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.
Wobec powyższego pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt
uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji
rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu, a następnie zapytał kto jest
za podjęciem w/w uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr II.13.2014 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Ad.8) Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
a) przedstawienie zgłoszonych kandydatów na członków komisji.
Pan Przewodniczący odczytał zgłoszone kandydatury.
O zabranie głosu poprosił pan Grzegorz Gajewski, który złożył wniosek formalny o to,
by kandydaci zgłoszeni do komisji rewizyjnej przedstawili swoje osiągnięcia oraz
dotychczasowe doświadczenia.
Pan Przewodniczący następnie poprosił, by radni, którzy wyrażają taką chęć zabrali
głos.
O zabranie głosu został poproszony pan Mirosław Adamek mówiąc, iż przez
dwadzieścia dwa lata kierował Zespołem Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie, 12 lat
pracował w samorządzie gminnym, zaś przez 8 lat pełnił funkcję przewodniczącego
rady miejskiej w Ożarowie.
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Następnie głos zabrała pani Aneta Bławat, informując, że pełni funkcję kierownika
CAZ w Powiatowym Urzędzie Pracy, prowadzi działalność związaną z wolontariatem
oraz Stowarzyszenie na rzecz lokalnej społeczności.
Radny pan Grzegorz Gajewski oznajmił, iż jest absolwentem wydziału prawa na
Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, ukończył także studia
doktoranckie. Ponadto podkreślił, że posiada doświadczenie w nadzorze, gdyż zasiadał
w radach nadzorczych spółek skarbu państwa i w związku z tym
zdał
egzamin państwowy w tym zakresie. Pan radny dodał, że jest członkiem rady
społecznej SPZOZ.
Pani Maria Serwinowska poinformowała, że posiada wykształcenie średnie, nie mniej
jednak jest radną już IV kadencję i przez ostatnie lata poznała problemy
społeczeństwa powiatu opatowskiego, w związku z czym uważa, że wywiąże się
z nałożonych obowiązków.
Radny pan Alfred Skura oznajmił, że obecnie pełni funkcję kierownika obwodu
drogowego, przez 2 kadencje piastował funkcję radnego w gminie Ożarów, a także
sejmiku województwa Tarnobrzeskiego.
Następnie głos zabrał pan Tomasz Staniek, który powiedział, że z wykształcenia jest
muzykologiem, ponadto ukończył zarządzanie kulturą oraz europejskie studium
samorządowe. Pan radny zaznaczył, iż przez ostatnie cztery lata pełnił funkcję
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie.
Po krótkiej charakterystyce kandydatów na członków komisji rewizyjnej o zabranie
głosu poprosił pan Wacław Rodek, który zaproponował, by w komisji rewizyjnej
zostało zapewnione również jedno miejsce tak by „siły polityczne” zostały
równomiernie rozłożone.
Pan Grzegorz Gajewski powiedział, iż popiera wypowiedź swojego poprzednika,
dodał, że wówczas każde środowisko będzie reprezentowane w komisji rewizyjnej.
Następnie pan radny odniósł się do wcześniejszej propozycji pana Starosty odnośnie
składu komisji skrutacyjnej (I sesja Rady Powiatu z dnia 1 grudnia 2014 r.), apelując
tym samym o podobny skład komisji rewizyjnej.
Pan Przewodniczący poinformował, że każdy radny indywidualnie zgłaszał swoją
kandydaturę do poszczególnych komisji i rozumie, iż apel ze strony pana Gajewskiego
został skierowany do osoby pana Starosty, a nie do osoby Prezesa Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Kontynuując dalej swoją wypowiedź pan Wołcerz
powiedział, iż radni mają prawo do podejmowania decyzji w jakiej komisji chcą być
członkami.
Następnie pan Gajewski zgadzając się z wypowiedzią swojego przedmówcy,
ponownie powtórzył, iż zgłosił propozycje takiego samego składu komisji rewizyjnej
co komisji skrutacyjnej.
Pan Starosta odnosząc się do wypowiedzi pana Grzegorza Gajewskiego oznajmił, iż
był i jest otwarty na propozycje oraz współpracę radnych dotyczące prac
w poszczególnych komisjach.
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Następnie głos zabrał pan Starosta, który zapytał czy koś chciałby jeszcze zabrać głos.
Nikt nie zabrał głosu.
b) przeprowadzenie głosowania nad każdym ze zgłoszonych kandydatów.
Pan Przewodniczący odczytał zgłoszone kandydatury radnych do komisji rewizyjnej,
a następnie zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zgłosić inne kandydatury.
Wobec tego pan Przewodniczący zapytał kto jest za kandydaturą pana Mirosława
Adamka na członka Komisji Rewizyjnej.
„Za” – 13 głosów: (A. Bławat, M. Adamek, J. Dwojak, R. Kasiński, K. Mazurkiewicz,
G. Saramański, G. Gajewski, M. Serwinowska, A. Skura, W. Słowik, T. Świątek, B.
Włodarczyk, Z. Wołcerz,);
„przeciw” – 0 głosów;
„wstrzymało się” –4 głos (pan R. Łucki, K. Hajdukiewicz, W. Rodek, T. Staniek).
W głosowaniu jawnym kandydatura radnego pana Mirosława Adamka została przyjęta
zwykłą większością głosów.
Pan Przewodniczący następnie zapytał kto jest za kandydaturą pani Anety Bławat na
członka Komisji Rewizyjnej.
„Za” – 12 głosów: (J. Dwojak, M. Adamek, A. Bławat, R. Kasiński, K. Mazurkiewicz,
G. Saramański, M. Serwinowska, A. Skura, W. Słowik, T. Świątek, B. Włodarczyk, Z.
Wołcerz);
„przeciw” – 0 głosów;
„wstrzymało się” –5 głosów (pan R. Łucki, K. Hajdukiewicz, W. Rodek, T. Staniek,
G. Gajewski).
W głosowaniu jawnym kandydatura radnej pani Anety Bławat została przyjęta zwykłą
większością głosów.
Pan Przewodniczący następnie zapytał kto jest za kandydaturą pana Grzegorza
Gajewskiego na członka Komisji Rewizyjnej.
„Za” – 5 głosów: (pan R. Łucki, K. Hajdukiewicz, W. Rodek, T. Staniek, G.
Gajewski);
„przeciw” – 12 głosów (J. Dwojak, M. Adamek, A. Bławat, R. Kasiński, K.
Mazurkiewicz, G. Saramański, M. Serwinowska, A. Skura, W. Słowik, T. Świątek, B.
Włodarczyk, Z. Wołcerz);
„wstrzymało się” – 0 głosów.
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W głosowaniu jawnym kandydatura radnego pana Grzegorza Gajewskiego została
odrzucona.
Następnie pan Przewodniczący zapytał kto jest za kandydaturą pani Marii
Serwinowskiej na członka Komisji Rewizyjnej.
„Za” – 13 głosów: A. Bławat, M. Adamek, M. Serwinowska, J. Dwojak, R. Kasiński,
K. Mazurkiewicz, G. Saramański, A. Skura, W. Słowik, T. Świątek, B. Włodarczyk,
Z. Wołcerz, R. Łucki);
„przeciw” – 1 głos (pan G. Gajewski);
„wstrzymało się” –3 głosy (pan K. Hajdukiewicz, W. Rodek, T. Staniek).
W głosowaniu jawnym kandydatura radnej pani Marii Serwinowskiej została przyjęta
zwykłą większością głosów.
Pan Przewodniczący zapytał kto jest za kandydaturą pana Alfreda Skury na członka
Komisji Rewizyjnej.
„Za” – 12 głosów: A. Bławat, A. Skura, M. Adamek, J. Dwojak, R. Kasiński, K.
Mazurkiewicz, G. Saramański, M. Serwinowska, W. Słowik, T. Świątek, B.
Włodarczyk, Z. Wołcerz);
„przeciw” – 1 głos (pan G. Gajewski);
„wstrzymało się” –4 głosy (pan R. Łucki, K. Hajdukiewicz, W. Rodek, T. Staniek).
W głosowaniu jawnym kandydatura radnego pana Alfreda Skury została przyjęta
zwykłą większością głosów.
Pan Przewodniczący zapytał kto jest za kandydaturą pana Tomasz Stańka na członka
Komisji Rewizyjnej.
„Za” – 5 głosów (pan R. Łucki, K. Hajdukiewicz, W. Rodek, T. Staniek, G.
Gajewski);
„wstrzymało się” - 12 głosów: (pani A. Bławat, M. Adamek, J. Dwojak, R. Kasiński,
K. Mazurkiewicz, G. Saramański, M. Serwinowska, W. Słowik, T. Świątek, B.
Włodarczyk, Z. Wołcerz, A. Skura);
„przeciw” – 0 głosów.
W głosowaniu jawnym kandydatura radnego pana Tomasza Stańka została przyjęta
zwykłą większością głosów.
Następnie pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur spośród członków
komisji rewizyjnej na przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji.

9
Protokół Nr II.2014 z sesji Rady Powiatu w Opatowie V kadencji odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r.

OR.II.0002.2.2014

c) wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji
Rewizyjnej.
Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie propozycji odnośnie przewodniczącego
komisji rewizyjnej.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta, który na Przewodniczącą komisji
zaproponował kandydaturę pani Marii Serwinowskiej.
Następnie pan Grzegorz Gajewski zaproponował kandydaturę pana Tomasza Stańka.
Pan Przewodniczący zapytał zgłoszone osoby czy wyrażają zgodę na kandydowanie
na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radni pani Maria Serwinowska oraz pan Tomasz Staniek wyrazili zgodę.
Wobec powyższego Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem kandydatury pani
Marii Serwinowskiej na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
„Za” – 12 głosów (A. Bławat, M. Adamek, J. Dwojak, R. Kasiński, K. Mazurkiewicz,
G. Saramański, M. Serwinowska, W. Słowik, T. Świątek, B. Włodarczyk, Z. Wołcerz,
A. Skura);
„wstrzymało się”- 5 głosów (R. Łucki, K. Hajdukiewicz, W. Rodek, T. Staniek, G.
Gajewski).
„przeciw” – 0 głosów.
Przewodniczący następnie zapytał kto jest za przyjęciem kandydatury pana Tomasza
Stańka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
„Za” – 5 głosów (R. Łucki, K. Hajdukiewicz, W. Rodek, T. Staniek, G. Gajewski).
„wstrzymało się”- 12 głosów (A. Bławat, A. Skura, M. Adamek, J. Dwojak, R.
Kasiński, K. Mazurkiewicz, G. Saramański, M. Serwinowska, W. Słowik, T. Świątek,
B. Włodarczyk, Z. Wołcerz);
„przeciw” – 0 głosów.
W głosowaniu jawnym pani Maria Serwinowska została wybrana na Przewodniczącą
Komisji Rewizyjnej.
Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta, który zgłosił kandydaturę pana Mirosława
Adamka.
Radny pan Grzegorz Gajewski zgłosił kandydaturę pana Alfreda Skury.
Głos zabrał pan Alfred Skura wyrażając sprzeciw wobec propozycji pana
Gajewskiego.
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Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zgłosić kandydatury.
Nikt nie zabrał głosu.
Wobec powyższego pan Przewodniczący zapytał, czy pan Mirosław Adamek wyraża
zgodę na kandydowanie na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Mirosław Adamek wyraził zgodę.
Następnie pan Przewodniczący zapytał pana Alfreda Skurę czy wyraża zgodę na
kandydowanie na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Alfred Skura powtórzył jeszcze raz, iż nie wyraża zgody.
Wobec tego Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem kandydatury pana
Mirosława Adamka na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
„Za” – 12 głosów (A. Bławat, M. Adamek, J. Dwojak, R. Kasiński, K. Mazurkiewicz,
G. Saramański, M. Serwinowska, W. Słowik, T. Świątek, B. Włodarczyk, Z. Wołcerz,
A. Skura);
„wstrzymało się”- 4 głosy (R. Łucki, K. Hajdukiewicz, W. Rodek, T. Staniek);
„przeciw” – 1 głos (pan G. Gajewski).
W głosowaniu jawnym pan Mirosław Adamek został Wiceprzewodniczącym Komisji
Rewizyjnej.
Pan Przewodniczący następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza
Komisji Rewizyjnej.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta, który zgłosił kandydaturę pani Anety Bławat.
Następnie w wyniku braku kolejnych zgłoszeń pan Przewodniczący zapytał czy pani
Aneta Bławat wyraża zgodę na kandydowanie na funkcję Sekretarza Komisji
Rewizyjnej.
Radna Aneta Bławat wyraziła zgodę.
Wobec tego Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem kandydatury pani
Anety Bławat na Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
„Za” – 15 głosów (A. Bławat, M. Adamek, J. Dwojak, R. Kasiński, K. Mazurkiewicz,
G. Saramański, M. Serwinowska, W. Słowik, T. Świątek, B. Włodarczyk, Z. Wołcerz,
A. Skura, G. Gajewski, R. Łucki, W. Rodek);
„wstrzymało się”- 2 głosy (K. Hajdukiewicz, T. Staniek);
„przeciw” – 0 głosów.
W głosowaniu jawnym pani Aneta Bławat została wybrana Sekretarzem Komisji
Rewizyjnej.
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d) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr II.14.2014 została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.
A następnie w wyniku braku dalszych pytań pan Przewodniczący zaproponował by
przejść do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.9) Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos
w realizowanym punkcie obrad.
O zabranie głosu poprosił pan Wacław Rodek, który poruszył temat zasuwy
w miejscowości Czekarzewice z lat 70 - tych. Pan radny zaznaczył, że systematycznie
tereny z tamtych okolic są zalewane. Poinformował, że są to tereny o wysokim
poziomie wód gruntowych i utrudnionym odpływie wody powierzchniowej, co
powoduje tym samym zabagnienie terenu. Poprosił radnych o zainteresowanie się tą
sprawą. Kolejną kwestią jaką poruszył pan radny, była sprawa ubezpieczeń,
a dokładniej jak wyjaśnił radny, przestroga dla rolników, by uważniej czytali
dokumenty dot. ubezpieczeń, a szczególnie to co jest napisane „drobnym maczkiem”.
Kontynuując swoją wypowiedź pan Wacław Rodek poprosił o wystosowanie pisma
do Towarzystw Ubezpieczeniowych z informacją o podawanie jasnych zasad
wypłacania odszkodowań rolnikom.
Pan Przewodniczący zwracając się do pana Wacława Rodka poprosił o przygotowanie
stosownego pisma na komisję rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu, dodał,
że chętnie złoży podpis pod takim pismem.
Następnie o zabranie głosu poprosił pan Grzegorz Gajewski, który zapytał o podział
obowiązków pomiędzy poszczególnych członków zarządu, a dokładniej poprosił
o przedstawienie zakresu czynności dotyczących osoby pani Wiesławy Słowik.
Pan radny dodał, że jako członek rady ma prawo zadawać członkom zarządu pytania
z zakresu ich działalności oraz kompetencji.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta zwracając się do pana Grzegorza Gajewskiego
który poinformował, że jeżeli decyzja dotycząca podziału kompetencji wśród
członków zarządu zostanie podjęta to na pewno zostanie też ona udostępniona
radnym.
Następnie pan Starosta odniósł się do spraw poruszonych przez pana Wacława
Rodka, oznajmiając, iż proponuje by poruszone problemy przedstawić na piśmie na
poszczególne posiedzenia komisji, by radni mogli się zapoznać z treścią sprawy,
a następnie podjąć odpowiednie decyzje.
O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która zwracając się do pana
Grzegorza Gajewskiego powiedziała, iż z jej strony „nietaktem byłoby” nie udzielenie
odpowiedzi na zadane pytanie przez pana radnego. Pani Słowik poinformowała, że na
12
Protokół Nr II.2014 z sesji Rady Powiatu w Opatowie V kadencji odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r.

OR.II.0002.2.2014

pewno zadania wśród członków zarządu zostaną udostępnione, jak tylko pan starosta
podejmie taką decyzję. Kontynuując oznajmiła, iż w poprzedniej kadencji
przydzielony został jej zakres obowiązków dotyczący spraw oświatowych.
Pan Grzegorz Gajewski ustosunkowując się do powyższej wypowiedzi oznajmił, że
takie pytanie zostało skierowane do pani Wiesławy Słowik, z tego też powodu, że
pani radna pozostała w „starym składzie zarządu”.
O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek, który powiedział, iż uważa, że takie
sprawy jakie przykładowo poruszył pan Rodek powinny być poruszane na obradach
sesji. Oznajmił, że zgadza się z kwestią składania takich wniosków pisemnie, przed
sesją Przewodniczącemu Rady, gdzie w wyniku tego wnioski poddawane są pod
głosowanie, a następnie przydzielane na poszczególne posiedzenia komisji.
Pan Przewodniczący poprosił pana Wacława Rodka by spróbował uzyskać informacje
dotyczące działki, na której znajduje się w/w zasuwa, wówczas wtedy można by było
podjąć określone decyzje.
Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos.
Nikt nie zabrał głosu.
Wobec powyższego Przewodniczący poinformował o przejściu do ostatniego punktu
obrad.
Ad.10) Zakończenie obrad II 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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