OR- II. 0012.4.6.2021

Protokół Nr 6.2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VI kadencji
odbytego w dniu 8 września 2021 r. godz. 9:00

Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wzięli udział jej członkowie według załączonej listy
obecności stanowiącej załącznik Nr I do niniejszego protokołu, a także osoby zaproszone zgodnie
z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji na ogólną liczbę 5.

Posiedzenie komisji otworzył i przewodniczył obradom Pan Kazimierz Żółtek - Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej oznajmiając, iż na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność
posiedzenia.
Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Przewodniczący poinformował, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do
wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytał, czy są uwagi do jego treści.
Nikt nie zabrał głosu wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia komisji.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za” - 5 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wypracowanie stanowiska w sprawie prowadzonego postępowania dot. zawiadomienia, że
radny Rady Powiatu w Opatowie na stałe zamieszkuje na terenie powiatu ostrowieckiego.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Następnie zapytał członków komisji czy są uwagi lub inne propozycje do porządku obrad.

W wyniku braku uwag pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem zaproponowanego
porządku obrad.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za” - 5 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
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Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad.4. Wypracowanie stanowiska w sprawie prowadzonego postępowania dot.
zawiadomienia, że radny Rady Powiatu w Opatowie na stałe zamieszkuje na terenie powiatu
ostrowieckiego.
Pan Przewodniczący poinformował, iż pan Wacław Rodek zapoznał się ze zgromadzoną
dokumentacją, po czy oświadczył, iż nie składa żadnych dodatkowych wyjaśnień.
Przypomniał, iż komisja zakończyła postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie
i kolejnym krokiem musi być wypracowanie końcowego stanowiska. Pan Przewodniczący
wskazał, iż komisji przypadła bardzo trudna rola, gdyż nie są oni organem śledczym i nie mamy
też narzędzi do badania oraz rozstrzygania takich spraw. Powiedział, iż jego zdanie prawo w tym
zakresie powinno zostać zmienione.
Członkowie komisji odbyli dyskusję, w wyniku której zdecydowali o przedłożeniu stanowiska
Radzie Powiatu dot. odmowy wygaśnięcia mandatu radnemu. Pan Przewodniczący odczytał treść
propozycji projektu uchwały następnie zapytał członków komisji czy są uwagi lub inne
propozycje.
W wyniku braku uwag pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem zaproponowanego
projektu uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu
w Opatowie Wacława Rodka.

W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za” - 5 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.5. Sprawy organizacyjne.
Pan Przewodniczący przypomniał członkom komisji o konieczności przeprowadzenia planowanej
kontroli w Centrum Obsługi Placówek Wspólnych. Komisja zdecydowała, iż przeprowadzą
kontrolę w pierwszym tygodniu października.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos. W wyniku braku głosów
poinformował o przejściu do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.
Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie oraz udział w obradach, po czym
wypowiedział formułę „zamykam posiedzenie komisji”.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 10:40).
Protokołowała
Sylwia Zakrzewska

Przewodniczący ^Komisji Rewizyjnej

Kazimierz Żółtek
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