OR.II.0002.13.2015

Protokół Nr XIII.2015
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 25 września 2015 r.
Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 1430 a zakończone o godzinie 1502.
W sesji wzięło udział 14 radnych, na ogólną liczbę 17 radnych, zgodnie z listą obecności.
Listy obecności radnych oraz osób zaproszonych obecnych na sesji stanowią kolejno
załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz rozpoczął obrady mówiąc: „otwieram obrady sesji
rady powiatu”.
Następnie oświadczył, iż na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność obrad
(nieobecności usprawiedliwione - pan B. Włodarczyk, pan R. Kasiński, pan A. Skura, pani A.
Bławat).
W chwili rozpoczęcia obrad w sesji uczestniczyło 11 radnych (brak radnych: R. Łucki, K.
Mazurkiewicz).
Powitał wszystkich radnych oraz osoby zaproszone.
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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2015- 2027;
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 r.;
c) przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji
rządowej;
d) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym;
e) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
pedagogów, psychologów, logopedów;
f) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski;
g) zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez
Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2015 roku na realizację zadań;
h) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego;
i) utworzenia Przedszkola Specjalnego w Sulejowie dla dzieci z upośledzeniem
umysłowym
w stopniu
umiarkowanym
i
znacznym,
z
autyzmem
i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Sulejowie;
j) utworzenia Przedszkola Specjalnego w Dębnie dla dzieci z upośledzeniem
umysłowym
w stopniu
umiarkowanym
i
znacznym,
z
autyzmem
i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Dębnie.
6. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
7. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Powiatu.
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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 11 radnych.
Brak na sali obrad pana R. Łuckiego i pana K. Mazurkiewicza.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał zaproponowany porządek obrad,
a następnie zapytał czy są uwagi lub inne propozycje.
Wobec braku uwag pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem odczytanego
porządku obrad.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 11 radnych.
Brak na sali obrad pana Ryszarda Łuckiego i pana K. Mazurkiewicza.
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 Gustawa Saramańskiego –
Wicestarostę.
Pan Wicestarosta przeprosił za nieobecność pana Starosty Bogusława Włodarczyka,
a następnie przedstawił okresową informację o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami,
która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W takcie udzielania informacji przez pana Starostę na salę obrad wszedł pan radny K.
Mazurkiewicz (godz. 14:38). Od tej chwili obrady toczyły się w obecności 12 –
osobowego składu radnych. Salę obrad opuścił również pan T. Staniek (godz. 14:39), który
po chwili powrócił (godz. 14:41).
Następnie pan Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych ma pytania do pana
Wicestarosty.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Przewodniczący poinformował, iż w dniu 22
września br. weszło w życie obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
ogłaszające nowy jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym, w związku
z powyższym we wszystkich przedłożonych projektach uchwał na dzisiejszą sesję
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zwłaszcza w podstawie prawnej ulegnie zmianie publikator tj. zamiast Dz. U. z 2013 r.
poz. 595, z późn. zm. otrzyma brzmienie: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Ad. 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2015- 2027.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz 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 XIII.57.2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych (brak na sali obrad pana R. Łuckiego).
„Za” – 12 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 r.
Pan Przewodniczący 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 XIII.58.2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych (brak na sali obrad pana R. Łuckiego).
„Za” – 12 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
W tym momencie na salę obrad wszedł pan radny R. Łucki.
Od tej chwili obrady toczyły się w obecności 13 – osobowego składu radnych.
c) przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji
rządowej.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji
rządowej, 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 XIII.59.2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
„Za” – 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
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d) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym.
Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Mazurkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym, 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 XIII.60.2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
„Za” – 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
e) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
pedagogów, psychologów, logopedów.
Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Mazurkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
pedagogów, psychologów, logopedów, 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 XIII.61.2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
„Za” – 12 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 1 głos (G. Gajewski).
f) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski.
Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Mazurkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski, 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 XIII.62.2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
„Za” – 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
g) zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez
Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2015 roku na realizację zadań.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu
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Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację
zadań, 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 XIII.63.2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
„Za” – 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
h) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz 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 XIII.64.2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
„Za” – 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
i) utworzenia Przedszkola Specjalnego w Sulejowie dla dzieci z upośledzeniem
umysłowym
w stopniu
umiarkowanym
i
znacznym,
z
autyzmem
i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Sulejowie.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia
Przedszkola Specjalnego w Sulejowie dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sulejowie, 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 XIII.65.2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
„Za” – 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
j) utworzenia Przedszkola Specjalnego w Dębnie dla dzieci z upośledzeniem
umysłowym
w stopniu
umiarkowanym
i
znacznym,
z
autyzmem
i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Dębnie.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia
Przedszkola Specjalnego w Dębnie im. Mieczysława Jopka dla dzieci z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami
sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dębnie, a następnie
zapytał czy są uwagi lub pytania do odczytanego projektu uchwały.
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Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII.66.2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
„Za” – 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad.6. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowym
punkcie.
W wyniku braku głosów, pan Przewodniczący poinformował o przejściu do ostatniego
punktu obrad.
Ad. 7. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz wypowiedział formułę – „zamykam obrady sesji
Rady Powiatu”.
Na tym sesję zakończono.
Protokolant:
mgr Ewa Masternak

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zbigniew Wołcerz
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