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Protokół Nr IV.2015
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 28 stycznia 2015 r.
Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 1400 a zakończone o godzinie 1450.
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. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) delegowania radnych do Komisji bezpieczeństwa i porządku;
b) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok;
c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Opatowie;
d) zmiany uchwały w sprawy nadania Statutu Powiatu Opatowskiego;
e) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2015- 2019;
f) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 r.;
g) udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Świętokrzyskiego.
6. Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Powiatu na 2015 rok:
a)
Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu;
b) Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej;
c)
Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu;
d) Komisji rewizyjnej.
7. Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za rok 2014.
8. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2015 r.
9. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
10.Zakończenie obrad IV 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.
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 (brak obecności na sali obrad radnej pani
Anety Bławat).
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.
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Ad.3) Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał proponowany porządek, a następnie
zapytał czy są inne propozycje.
W trakcie odczytywania przez Przewodniczącego porządku obrad na salę weszła pani
radna Aneta Bławat. Od tej chwili obrady toczyły się w pełnym składzie osobowym tj.
17 radnych.
Nikt nie zabrał głosu wobec czego pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem
zaproponowanego porządku obrad.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.
Ad. 4) Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez pana Bogusława Włodarczyka –
Starostę Opatowskiego.
Pan Starosta przedstawił okresową informację o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy
sesjami, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych ma pytania do pana
Starosty.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Przewodniczący poinformował o przejściu do
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 5) Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) delegowania radnych do Komisji bezpieczeństwa i porządku.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz powiedział, iż na posiedzeniu komisji
oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej zostały zaproponowane dwie
kandydatury w osobach pana Tomasza Świątka oraz pana Krzysztofa
Hajdukiewicza.
Kontynuując zapytał czy obaj kandydaci wyrażają zgodę na delegowanie do
Komisji bezpieczeństwa i porządku.
Radni T. Świątek i pan K. Hajdukiewicz wyrazili zgodę.
Wobec powyższego pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
delegowania radnych do Komisji bezpieczeństwa i porządku, a następnie zapytał
kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest „przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr IV.1.2015 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
b) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
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Pan Wiceprzewodniczący Robert Kasiński odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok, a następnie zapytał
czy są pytania do odczytanego projektu uchwały.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał kto jest „za” podjęciem uchwały, kto
jest „przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr IV.2.2015 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Opatowie.
Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Mazurkiewicz odczytał projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Opatowie, a następnie zapytał czy są uwagi do
odczytanego projektu uchwały.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał kto jest „za” podjęciem uchwały, kto
jest „przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr IV.3.2015 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
d) zmiany uchwały w sprawy nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawy nadania Statutu Powiatu Opatowskiego, a następnie
zapytał czy są uwagi do odczytanego projektu uchwały.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał kto jest „za” podjęciem uchwały, kto
jest „przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr IV.4.2015 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
e) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2015- 2019.
Pan Wiceprzewodniczący Robert Kasiński odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2015 - 2019, a następnie zapytał czy są pytania do
odczytanego projektu uchwały.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał kto jest „za” podjęciem uchwały, kto
jest „przeciw” i kto się „wstrzymał”.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr IV.5.2015 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
f) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2015 r.
Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Mazurkiewicz odczytał projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego
na 2015 r., a następnie zapytał czy są pytania, uwagi do odczytanego projektu
uchwały.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał kto jest „za” podjęciem uchwały, kto
jest „przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr IV.6.2015 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
g) udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Świętokrzyskiego.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Świętokrzyskiego,
a następnie zapytał czy ktoś ma pytania do odczytanego projektu uchwały.
Wobec ich braku pan Przewodniczący zapytał pana Starostę czy w wpłynęło
z gminy oficjalne pismo w w/w sprawie.
Pan Starosta odpowiedział, iż pismo dotyczące tejże sprawy wpłynęło w roku
ubiegłym.
O zabranie głosu poprosił również pan Tomasz Staniek, który powiedział, iż może
potwierdzić podjęcie takiej uchwały przez Radę Gminy Opatów z zabezpieczeniem
kwoty 15 tys. zł.
Pan Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś pytania.
Wobec ich braku projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Pan Przewodniczący zapytał kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest „przeciw”
i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr IV.7.2015 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad. 6) Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Powiatu na 2015
rok:
a) Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
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Pan Przewodniczący powiedział, iż każdy otrzymał plany pracy poszczególnych
komisji stałych rady powiatu oraz były przyjęte na posiedzeniach komisji.
Zaproponował aby ewentualne pytania były zadawane przewodniczącym komisji.
Pan Przewodniczący zapytał czy są pytania do Przewodniczącej Komisji budżetu,
finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu pani Anety Bławat.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego zapytał kto jest za przyjęciem planu pracy
Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
W głosowaniu jawnym plan pracy został przyjęty jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
b) Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.

Pan Przewodniczący zapytał czy są pytania do Przewodniczącego Komisji
oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej pana Tomasza Świątka.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego zapytał kto jest za przyjęciem planu pracy
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
W głosowaniu jawnym plan pracy został przyjęty jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
c) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.

Pan Przewodniczący zapytał czy są pytania do Przewodniczącego Komisji
rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu pana Alfreda Skury.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego zapytał kto jest za przyjęciem planu pracy
Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
W głosowaniu jawnym plan pracy został przyjęty jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
d) Komisji rewizyjnej.

Pan Przewodniczący zapytał czy są pytania do Przewodniczącej Komisji
rewizyjnej pani Marii Serwinowskiej.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego zapytał kto jest za przyjęciem planu pracy
Komisji rewizyjnej.
W głosowaniu jawnym plan pracy został przyjęty jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Ad. 7) Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2014.
Pan Przewodniczący oznajmił, iż wszyscy otrzymali sprawozdanie Starosty
Opatowskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2014 r.,
a następnie zapytał czy są uwagi lub pytania do pana Starosty.
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Głos zabrał pan Krzysztof Hajdukiewicz, który zapytał, jak często odbywają się
posiedzenia Komisji bezpieczeństwa i porządku oraz kiedy zostanie
przedstawiony plan komisji.
Odpowiedzi udzielił pan Starosta informując, iż trudno jest sprecyzować
częstotliwość posiedzeń, gdyż uzależnione jest to od bieżącego stanu
bezpieczeństwa. Nadmienił, iż na najbliższym posiedzeniu będzie przedstawiony
plan pracy i omówione kwestie związane z ilością posiedzeń, które odbywają się
co najmniej 2-3 razy do roku.
W wyniku braku dalszych pytań, przewodniczący stwierdził o przyjęciu w/w
sprawozdania poprzez aklamację, a następnie poinformował o przejściu do
kolejnego punktu obrad.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. 8) Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2015 r.
Pan Przewodniczący oznajmił, iż wszyscy radni otrzymali projekt planu pracy
Rady Powiatu, a następnie zapytał czy są pytania lub uwagi.
Wobec ich braku zapytał kto jest za przyjęciem zaproponowanego planu pracy
Rady Powiatu na 2015 r.
W głosowaniu jawnym plan pracy Rady Powiatu na 2015 r. został przyjęty
jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad.9) Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Głos zabrał Przewodniczący Zbigniew Wołcerz, który przedstawił projekt
stanowiska rady w sprawie budowy drogi S-74. Następnie zapytał czy ktoś
z radnych chciałby zabrać w przedmiotowym punkcie.
O głos poprosił pan Grzegorz Gajewski, który powiedział, iż stanowisko jest nad
wymiar słuszne. Jednakże chciałby poznać okoliczności jego sporządzenia, gdyż
z tego co się orientuje to pół roku temu została ogłoszona informacja przez posłów
PO, że obwodnica w m. Opatów, została przyjęta do realizacji i będzie wykonana.
W odniesieniu do powyższej wypowiedzi, głos zabrał pan Starosta, który
poinformował, iż faktycznie w ostatnim okresie było ogłoszone o budowie
obwodnicy, jednakże stanowi to tylko 50% całości drogi S-74. Nadmienił, iż
nieprawdą jest wypowiedź radnego, gdyż do końca m-ca trwają konsultacje
ogłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w sprawie projektu
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, wszelkie uwagi można
składać na opracowanym formularzu. Został on już wypełniony, aby wzmocnić
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nasze starania, zostało opracowane stanowisko, które chcemy przesłać zarówno do
ministerstwa, premiera rządu oraz do parlamentarzystów z terenu naszego regionu.
Pan Grzegorz Gajewski powiedział, iż zarzucanie mu nieprawdy jest wypowiedzią
nie na miejscu, odniósł się w swej wypowiedzi do koalicji PO i PSL.
Pan Starosta powiedział w nawiązaniu do powyższej wypowiedzi, iż nie mówi
o obwodnicy, podobnie jak treść stanowiska mówi o drodze S-74, całym odcinku.
Pan Grzegorz Gajewski zapytał, czy w planach budowy drogi uwzględniono
również odcinek drogi od Ostrowca.
Odpowiedzi twierdzącej udzielił pan Starosta.
Głos zabrał pan Tomasz Staniek, który poinformował, iż jest członkiem
Społecznego Komitetu Poparcia Budowy Obwodnicy Miasta Opatowa, którego
celem jest doprowadzenie do przeprowadzenia inwestycji. Realizacja całości
inwestycji wymaga zarówno budowy obwodnicy, jak i drogi ekspresowej S-74.
Podjęcie stanowiska i wprowadzenie go do wykonania Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014-2023 jest jednak konieczne dla osiągnięcia celu.
W wyniku braku dalszych głosów w bieżącym punkcie, pan Przewodniczący
zapytał, kto jest za jego podjęciem stanowiska w odczytanej treści.
W głosowaniu jawnym stanowisko zostało podjęte jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 17 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są inne głosy w bieżącym punkcie.
O głos poprosił pan Krzysztof Hajdukiewicz, który poinformował, iż syndyk masy
upadłościowej ogłosił przetarg o sprzedaży 7-8 ha po byłej cukrowni we
Włostowie. Zapytał czy powiat rozważał zakup działek pod przyszłe inwestycje.
Następnie zapytał, jakie działania przewiduje podjąć zarząd powiatu w związku
z walką bezrobociem, czy w tym roku działania będą związane z powielaniem
staży.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Odpowiedzi na powyższe zapytanie udzielił pan Starosta nawiązując do pierwszego
zapytania, powiedział, iż powiat nie rozważał zakupu działek we Włostowie.
Natomiast w odniesieniu do drugiego zapytania poinformował, że budżet państwa
na rok bieżący został podpisany 15 stycznia 2015 r., dopiero poszczególne
ministerstwa otrzymają wskaźniki i wytyczne informujące co do wielkości
przyznanych środków finansowych. Pan Starosta zaproponował przewodniczącym
komisji, aby w najbliższym czasie zaprosili przedstawicieli urzędu pracy na
posiedzenia, aby radni mogli być zapoznani z informacją o stanie bezrobocia.
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O zabranie głosu poprosił również pan Tomasz Staniek, który złożył pisemny
wniosek dotyczący zamontowania barier zabezpieczających na łuku drogi
powiatowej 0723T w m. Strzyżowice.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Następnie o zabranie głosu poprosił ponownie pan Grzegorz Gajewski, który
zapytał, czy zarząd powiatu rozważał zakup i zamontowanie automatów
wspomagających obsługę interesantów Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.
Wstępnie koszt zakupu wynosi 4-7 tys. zł. Radny nadmienił, iż podobne
udogodnienia wprowadzają inne urzędy, a czas oczekiwania mógłby usprawnić
pracę komórki. W swej wypowiedzi pan Gajewski podkreślił bardzo dobrą pracę
i doświadczenie pracownic wydziału.
Pan Starosta powiedział, iż nie rozważano dokonania tego zakupu.
Pan Gajewski poprosił o uzasadnienie swej wypowiedzi.
Odpowiedzi udzielił pan Starosta, który powiedział, iż zakup automatu jest
bezcelowy.
W wyniku braku dalszych głosów w dyskusji, pan Przewodniczący poinformował
o przejściu do ostatniego punktu obrad.
Ad.10) Zakończenie obrad IV Sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz wypowiedział formułę – „zamykam obrady
sesji Rady Powiatu”.
Na tym sesję zakończono.
Protokołowała:
mgr Justyna Zdyb

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Zbigniew Wołcerz
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