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Protokół Nr IX.2015
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r.
Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 1400 a zakończone o godzinie 1523.
W sesji wzięło udział 16 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) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania:
,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Opatowskiego – budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie’’;
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2015- 2027;
c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 r.;
d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego;
e) przystąpienia do realizacji Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 –
2020 – Edycja 2015;
f) wyrażenia woli organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
6. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
7. Zakończenie obrad IX sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz rozpoczął obrady mówiąc: „otwieram obrady sesji
rady powiatu”.
Oświadczył, iż na podstawie listy obecności stwierdza, że obrady są prawomocne.
Powitał wszystkich radnych, osoby zaproszone oraz przedstawicieli mediów.
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.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytując proponowany porządek,
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zaproponował, aby po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu „Udzielenie informacji nt.
pracy i sytuacji Szpitala Powiatowego w Opatowie”.
O głos poprosił pan Starosta, który poprosił o przeniesienie zaproponowanego przez
pana Przewodniczącego punktu obrad do wolnych wniosków.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, iż obecna na sali obrad jest pani Izabela Jaraczewska –
dyrektor ds. lecznictwa TOP MEDICUS sp. z o.o., która z powodu obowiązków
służbowych ma ograniczone możliwości czasowe.
Wobec zaistniałej sytuacji pan Starosta wycofał swoją propozycję.
Następnie pan Przewodniczący odczytał dalszą część zaproponowanego porządku
obrad, po czym zapytał czy są inne propozycje.
O zabranie głosu poprosił pan Grzegorz Gajewski, który zgłosił wniosek dotyczący
pkt 5 ppkt a) i b) wyjaśniając, iż zgodnie z zapisami Statutu Powiatu projekty uchwał
powinny być opiniowane przez odpowiednie komisje stałe rady powiatu i prosi jeśli to
nie jest pilne aby wycofać w/w z porządku obrad. Zapytał jednocześnie czy wszyscy
radni otrzymali w/w projekty uchwał?
Radni potwierdzili otrzymanie w/w projektów.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta, który powiedział, iż zmiany
w przygotowanych projektach uchwał dotyczących zarówno wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2015 -2027 zwanej dalej WPF na lata 2015 - 2027, jak i zmian
w budżecie na 2015 r. wynikają głównie m.in. ze zmniejszenia przychodów, których
źródłem jest pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Kielcach na zadanie pn.
,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Opatowskiego - budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie”, a także są wynikiem
przeprowadzonych przetargów na remonty dróg powiatowych o czym informował już
na poprzednich posiedzeniach komisji. Dodał, iż z WPF na lata 2015 – 2027 związany
jest też kolejny projekt uchwały (pkt 5 ppkt c)) dotyczący udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego. Nadmienił również, że nie widzi
problemu i następnym razem poprosi wszystkich przewodniczących komisji, aby
przed każdą sesją Rady Powiatu odbywały się wszystkie posiedzenia poszczególnych
komisji. Wyjaśnił nadto, iż głównym powodem zwołania dzisiejszej sesji jest projekt
uchwały w sprawie wyrażenia woli organizowania przewozów o charakterze
użyteczności publicznej.
O zabranie głosu poprosił ponownie pan radny Grzegorz Gajewski, który powiedział,
że te projekty dotyczą spraw budżetowych i powinna nad nimi obradować komisja
budżetu. Dodał, iż jeśli radni przegłosują zaproponowany porządek obrad to prosi aby
kolejnym razem sytuacja się nie powtórzyła.
2
Protokół Nr IX.2015 z sesji Rady Powiatu w Opatowie V kadencji odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r.

OR.II.0002.9.2015

Pan Przewodniczący zapytał radnego czy jest to wniosek formalny tj. wykreślamy
z zaproponowanego porządku obrad pkt 5 ppkt’y a), b) i c).
Pan radny Gajewski potwierdził zgłoszenie w/w wniosku z wykreśleniem z porządku
obrad wszystkich projektów dotyczących zmian w budżecie powiatu.
O zabranie głosu poprosiła pani mecenas Ewelina Płatek – Kosior, która powiedziała,
że usuwając z porządku obrad w/w projekty uchwał, radni powinni usunąć również
kolejny (pkt 5 ppkt d) ), gdyż jest nierozerwalną częścią projektu uchwały
dotyczącego zmian w WPF na lata 2015 – 2027.
Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie wniosku pana radnego Grzegorza
Gajewskiego. Zapytał kto jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego
i usunięciem z zaproponowanego porządku obrad pkt 5 ppkt a), b) i c).
Udział w głosowaniu jawnym wzięło 16 radnych.
„Za” – 2 głosy (T. Staniek, G. Gajewski), „przeciw” – 12 głosów, „wstrzymało się” –
2 głosy (W. Rodek, R. Łucki).
Wniosek został odrzucony.
Następnie pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad
odczytanego przez niego na wstępie.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty.
„Za” – 14 głosów, „przeciw – 2 głosy” (T. Staniek, G. Gajewski), „wtrzymało się” – 0
głosów.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która potwierdziła, że pani mecenas
Ewelina Płatek – Kosior miała rację, gdyż gdyby usunąć z porządku obrad pkt 5 ppkt
a), b), c) to trzeba byłoby głosować również za usunięciem ppkt d) gdyż stanowi
integralną część uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2015 – 2027.
Pan Przewodniczący przypomniał, iż w projekcie uchwały dot. udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego chodzi o zmianę zapisu nazwy
zadania, a nie kwoty.
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. Nadto poinformował
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o ustaleniach z ostatniego Konwentu Starostów dotyczących przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego.
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.
W tym momencie salę obrad opuścił pan Starosta Bogusław Włodarczyk (godz. 1420),
który krótkiej chwili powrócił (1422).
Ad.4a) Udzielenie informacji nt. pracy i sytuacji Szpitala Powiatowego w Opatowie.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Izabeli Jaraczewskiej – dyrektorowi ds.
Lecznictwa TOP MEDICUS Sp. z o.o..
Na wstępie pani Jaraczewska podziękowała za zaproszenie na sesję Rady Powiatu.
Następnie odniosła się do ostatnich doniesień medialnych dotyczących pomówień nt.
nieuzasadnionej hospitalizacji dzieci na oddziale pediatrycznym (dzieci miały być
umieszczane na podstawie tzw. „instrukcji” - sformułowanie użyte przez media). Pani
dyrektor oznajmiła, że m.in. jej zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym
wykonywaniem świadczeń. Podkreśliła, iż przeanalizowała wszystkie 17 hospitalizacji
jakie miały miejsce pomiędzy dniem 16 - 18 czerwca br. Wszystkie przypadki były
oparte na skierowaniach od lekarzy POZ, które są weryfikowane przez lekarza na izbie
przyjęć i wtenczas następuje dopiero umieszczenie w szpitalu. Następnie
poinformowała, że tylko 6 przypadków dotyczyło niedoborów witaminy D, gdzie
pozostałe rozpoznania to dysfunkcja hormonu tarczycy, choroby górnych dróg
oddechowych, bóle brzucha, biegunki. Kontynuując wypowiedź pani dyrektor
przytoczyła postawy prawne obowiązujące w w/w zakresie dodając, iż nie było tym
samym żadnych uchybień. Podkreśliła, że ustawa nakłada na NFZ prawo do kontroli
tego typu świadczeń. Konsekwencją pomówienia, że hospitalizacje odbywają się
w celu leczenia niedoboru witaminy D było zapytanie NFZ czy placówka leczy
niedobory witaminowe. Oczywiście nie leczymy lecz diagnozujemy powołując się na
zalecenia ekspertów – dodała pani dyrektor. Następnie odniosła się do zarzutów
jakoby hospitalizacje miałyby ratować oddział pediatryczny, mówiąc, że już
w połowie miesiąca przed rozliczeniem owych hospitalizacji wykonanie świadczeń
z NFZ na tymże oddziale klasowało się na poziomie 46 %.
Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos lub ma pytania.
O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek, który powiedział czy nie czas zerwać
z zakłamaniem i przejrzeć się w lustrze. Nadmienił, iż rozumie wykorzystywanie
ambony kościelnej do promocji szpitala, choć uważa, że winna służyć innym celom.
Podkreślił, iż był zdruzgotany otrzymywanymi informacjami i sygnałami jakoby
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pracownicy jednostek podległych starostwu, jak również starostwa musieli kierować
swoje dzieci do szpitala. Dodał, iż wie, że są to rozgrywki polityczne, poprosił
o spojrzenie sobie w oczy i jednocześnie o nieokłamywanie ludzi, tym bardziej
z kościelnej ambony.
O udzielenie głosu poprosił pan Starosta, który powiedział, iż miał nadzieję, że
zdrowiem i życiem mieszkańców tego powiatu nie będą prowadzone rozgrywki.
W tym momencie pan Przewodniczący poprosił o spokój, gdyż wywiązała się
wymiana zdań pomiędzy radnymi, a następnie poprosił o kontynuowanie wypowiedzi
przez pana Starostę.
Pan Starosta w dalszej części wypowiedzi stwierdził, że przykro mu, że radny
wypowiada się w ten sposób, pałając chęcią promocji swojej osoby. Następnie
oznajmił, iż namawiał i nadal będzie namawiał wszystkich mieszkańców tego, a także
sąsiednich powiatów by korzystali z usług naszego szpitala. Podkreślił, iż mamy
najnowocześniejszy szpital w okolicy. „To za mojej kadencji została zakończona
budowa szpitala trwająca 25 lat, a tym wszystkim którzy przeszkadzali życzę zdrowia”
– mówił pan Starosta. Wtrącił nadto, iż wie, że jeszcze dużo jest do zrobienia.
Poinformował o fakcie uruchomienia kardiologii dziecięcej. Kontynuując wypowiedź
oznajmił, iż z w/w sytuacji wynika, że są dwa różne pisma. Pan Starosta odniósł się do
pisma wspomnianego przez radnego i zawartych treści mówiąc, iż w ramach
rozgrywki politycznej przepisany został faks pani dyrektor i dopisane zostało to co
pasowało, po czym było wysłane z innej skrzynki e – mail. Pan Starosta podsumował,
iż nie czas i miejsce na dyskutowanie w w/w temacie, gdyż szpital został wybudowany
by mieszkańcy mogli z niego korzystać, mający w chwili obecnej ma bardzo dobrą
kadrę lekarską.
O głos poprosiła pani dyrektor Izabela Jaraczewska, która odniosła się do słów pana
radnego Tomasza Stańka dotyczących miejsc prowadzenia akcji promocyjnej szpitala,
mówiąc, iż poświęcony został ludzki czas, środki i energia, nie za zgodą radnego ale
innych ludzi, którzy wyrazili swoją aprobatę dla tej inicjatywy. Pani dyrektor
powtórzyła ponownie, iż przybyła na obrady aby odnieść się do zarzutów na
działalność szpitala skierowanych do NFZ, który nie zakwestionował merytoryki,
a wszystkie badania profilaktyczne odbyły się na korzyść hospitalizowanych
pacjentów.
Pan Przewodniczący udzielił głosu radnemu T. Stańkowi, który powiedział, że skoro
tak wszystko tak dobrze funkcjonuje to po co pan Starosta i Zarząd Powiatu brnie
ponownie by wydzierżawiać szpital. Kończąc wypowiedź dodał, iż wie, że dzieci
niektórych pracowników były kierowane do szpitala bo miały takie sugestie.
Pan Przewodniczący powiedział, że jego zdaniem pewne sprawy zostały
niezrozumiane. Problemy zdrowotne mieszkańców powiatu powinny być
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rozwiązywane w naszym szpitalu, aby pacjenci nie musieli uciekać w razie potrzeby
do innych miejscowości tj. Sandomierz, Staszów czy Kielce. Meritum sprawy jest
chęć wykonywania niezbędnej diagnostyki, leczenia m.in. naszych mieszkańców
w naszym szpitalu. Jesteśmy przekonani, że nasz szpital ma dobrą kadrę medyczną
i odpowiednie wyposażenie sprzętowe. Dlatego też namawianie na leczenie w naszej
placówce nie jest niczym złym w jego przekonaniu – mówił pan Przewodniczący.
O głos poprosił także pan radny Grzegorz Gajewski, który na wstępie wypowiedzi
podziękował pani dyrektor za przybycie na sesję. Dodał, iż ostatnie doniesienia
medialne wzbudziły zaniepokojenie. Następnie zapytał panią dyrektor o wypowiedź
dotyczącą ilości przyjętych dzieci w związku z tzw. „instrukcją” (tj. miesiąc czerwiec)
i porównanie z poprzednim okresem. Podkreślił, iż wyraża nadzieję , że szpital będzie
szedł dalej w dobrym kierunku, gdyż wiadomo mu o fakcie pozytywnych opinii załogi
nt. pani dyrektor, co uważa za bardzo ważne.
Pani dyrektor powiedziała, że być może niefortunnie zabrzmiało to w mediach, że
chodzi witaminę D i jej niedobory występujące w pewnej grupie wiekowej.
Podkreśliła, iż tylko w jednym przypadku (to lekarz POZ kieruje pacjenta) było
wskazanie niedoboru witaminy D. Rozpoznanie w szpitalu należy do ordynatora
oddziału pediatrii i nie wyobraża sobie aby ktokolwiek mógł nakłonić lekarza
ordynatora czy jego zespół do zbędnej czy też wbrew wskazaniom medycznym
hospitalizacji dziecka. Co do liczb to faktycznie mówiła o 17 historiach chorobowych
w krótkim czasie, ale wtenczas była już czynna poradnia kardiologii dziecięcej, gdyż
taki termin wskazał NFZ i wykorzystaliśmy to na informację, że jednocześnie
wykonujemy takie badania.
O głos poprosił pan Starosta, który podziękował pani dyrektor za szukanie różnych
form dotarcia do społeczeństwa, choć jak widać są niekiedy bardziej kontrowersyjne.
Dodał nadto, iż będą wystawiane w miarę możliwości stoiska także na festynach,
odpustach przykościelnych by promować placówkę. Poinformował również o
opracowaniu ulotki informacyjnej i zawartych w niej treściach m.in. nowych
lekarzach.
Ponownie wywiązała się wymiana zdań pomiędzy radnymi, wobec czego pan
Przewodniczący zaapelował o spokój na sali obrad, po czym podziękował pani
dyrektor za udział w dzisiejszej sesji, a następnie poinformował o przejściu do
kolejnego punktu obrad.
Z sali obrad odprowadzili panią dyrektor pan Starosta wraz z panem
Wiceprzewodniczącym Robertem Kasińskim, którzy po chwili powrócili na salę
(godz. 1448).
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Ad. 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie
zadania: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
Powiatu Opatowskiego – budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie”.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania:
,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Opatowskiego – budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie”, a następnie
zapytał czy są uwagi lub 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 IX.38.2015 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2015- 2027.
Pan Wiceprzewodniczący Robert Kasiński odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2015- 2027, a następnie zapytał czy są uwagi lub 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 IX.39.2015 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
c)

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2015 r.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 r.,
a następnie zapytał czy są uwagi lub 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 IX.40.2015 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
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„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
Pan Wiceprzewodniczący Robert Kasiński odczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego, a następnie
zapytał czy są uwagi lub 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 IX.41.2015 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
e)

przystąpienia do realizacji Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na
lata 2015 – 2020 – Edycja 2015.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do realizacji Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata
2015 – 2020 – Edycja 2015, a następnie zapytał czy są uwagi lub 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 IX.42.2015 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.

f)

wyrażenia woli organizowania przewozów o charakterze użyteczności
publicznej.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta, który poinformował, iż do wypracowania
propozycji w/w temacie został powołany zespół 3 Starostów (Starosta Buska –
Zdrój, Starosta Staszowski oraz Starosta Opatowski), jak również poprosił radnych
o wgląd w przygotowany materiał (dostępne do dyspozycji radnych mapy
Województwa Świętokrzyskiego z zaznaczonymi trasami tj. wersja papierowa, a
także widoczne na ekranie rzutnika). Kontynuując odczytał pismo, które otrzymał
od pana Grzegorza Gałuszki – Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju,
Promocji i Współpracy z Zagranicą, a następnie kolejne pisma, które wystosował w
w/w sprawie do pana Jana Maćkowiaka – Wicemarszałka Województwa
Świętokrzyskiego oraz pana Grzegorza Gałuszki.
W trakcie realizacji bieżącego ppkt’u obrad salę obrad opuścił radny Jacek
Dwojak (godz. 1500 ), który powrócił na salę obrad (godz. 1503 ) i w tym też
momencie salę obrad opuściła radna Aneta Bławat (godz. 1503). Od tej chwili
dalsza część obrad toczyła się w obecności 15 – osobowego składu radnych.
Następnie pan Wiceprzewodniczący Robert Kasiński poddał pod głosowanie
przygotowany projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli organizowania
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przewozów o charakterze użyteczności publicznej pytając kto jest „za” podjęciem
uchwały, kto jest „przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr IX.43.2015 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” – 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
O głos poprosił pan Starosta, który poinformował, iż po zakończeniu obrad można
podejść do mapy wyświetlanej na ekranie rzutnika i w razie wątpliwości wyjaśni
dokładnie trasy przejazdowe w szczególności na terenie naszego powiatu.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz poinformował o przejściu do realizacji
kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać
w przedmiotowym punkcie.
O zabranie głosu poprosił pan Grzegorz Gajewski, który poinformował, iż w dniu
wczorajszym ukazały się doniesienia medialne dotyczące nakładania przez niektóre
spółki „aresztu” na sprzęt będący na wyposażeniu szpitala. W związku
z powyższym oznajmił, iż groźby które są kierowane „ moim zdaniem oderwane od
rzeczywistości” – dodał radny, po czym zwracając się do pana Starosty zadał
pytanie czy w związku z przegłosowaną uchwałą w sprawie poręczenia kredytu czy
są jeszcze jakieś spółki, którym nie zostały zapłacone faktury? Dodał ponadto, iż
nie ma informacji co się dzieje z tymi środkami finansowymi, które zostały
przegłosowane.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pan Staroście Bogusławowi Włodarczykowi,
który powiedział, że cieszy go stwierdzenie radnego nt. żądań oderwanych od
rzeczywistości, nie mniej jednak nie jest w stanie na chwilę obecną udzielić
odpowiedzi. Pan Starosta oznajmił, iż poprosi panią Prezes Joannę Szwagierczak
o przygotowanie stosownej informacji, jak również o przybycie na następne
posiedzenie Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej czy też
spotkanie.
Pan Przewodniczący zapytał ponownie czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos.
O zabranie głosu poprosił pan radny Tomasz Staniek, który zapytał kto w powiecie
rozdziela staże?
Następnie powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na sytuację, gdzie docierają do
jego osoby informacje o nierównym podziale godzin pracy nauczycieli.
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Następnie o głos poprosił pan Grzegorz Gajewski, który potwierdził wypowiedź
pana radnego Tomasza Stańka mówiąc, iż do jego osoby również docierają takie
same informacje. Nauczyciele z innych ugrupowań politycznych mają zmniejszoną
ilość godzin („mam nadzieję, że to przypadek” – dodał radny) i nie uczestniczą
w żadnych programach. Poprosił pana Starostę jako osobę sprawującą nadzór
o zwrócenie uwagi na podział tychże godzin. Nadmienił, iż dysponuje w w/w
sprawie nazwiskami nauczycieli. Radny Gajewski podziękował również panu
Staroście za obietnicę zaproszenia pani Prezes Szwagierczak na posiedzenie
komisji.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Staroście Bogusławowi Włodarczykowi,
który odniósł się do pytania dotyczącego podziału staży mówiąc, że środki
rozdziela Powiatowy Urząd Pracy, a zasady ich rozdzielania ustala Powiatowa
Rada Zatrudnienia, gdzie Starosta nie wchodzi w jej skład. Dodał, iż ponad 700
osób skorzystało z możliwości odbycia stażu na ponad 5 tys. bezrobotnych.
Następnie odniósł się do kolejnego pytania dotyczącego podziału godzin dla
nauczycieli leży w gestii dyrektorów szkół, którzy określają i ustalają rozkład
godzin poszczególnych nauczycieli. Podkreślił, iż nic jego osobie nie wiadomo, aby
ktoś został zwolniony, a ewentualne ograniczenia są sprawą dyrektorów.
O zabranie głosu poprosił również radny Mirosław Adamek, który oparł swoją
wypowiedź na doświadczeniu zawodowym i jako były dyrektor wyjaśnił sprawy
dotyczące zasad podziału godzin nauczycieli.

Pan Przewodniczący udzielił głosu radnemu Tomaszowi Stańkowi, który oznajmił,
iż rozumie przedstawioną przez radnego Adamka wykładnię, nie mniej jednaj zna
przypadki, gdzie np. jeden polonista jest zatrudniony na 1,5 etatu, a drugi na 0,5
etatu i czy nie można byłoby w takich przypadkach dokonać sprawiedliwego
podziału. Następnie pan radny odniósł się ponownie do kwestii podziału staży.
W temacie rozwinęła się krótka dyskusja, po czym pan Przewodniczący udzielił
głosu radnemu Wacławowi Rodkowi.
Pan radny Rodek oznajmił, iż wie o rozdzielaniu staży przez Powiatowy Urząd
Pracy, nie mniej jednak chodzi o tzw. procedury niepisane, o których wszyscy
wiedzą tj. o namiestnikach przez których to jeśli sprawa przejdzie to jest załatwione
w PUP Opatów, a jeśli nie to nie. Podkreślił, iż takie praktyki nie służą budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego.
W wyniku braku dalszych głosów w dyskusji, pan Przewodniczący poinformował
o przejściu do ostatniego punktu obrad.
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Ad. 7. Zakończenie obrad IX 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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