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Protokół Nr LIX.2O22
z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie 

odbytej w dniu 25 maja 2022 r.

Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 14—, a zakończone o godzinie 14—. 
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.
Obradom przewodniczyła pani Bożena Kornacka - Przewodnicząca Rady Powiatu 
w Opatowie.

Ad. 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka wypowiedziała formułę „otwieram obrady sesji rady 
powiatu". Następnie poprosił o zalogowanie się do systemu do głosowania elektronicznego. 
Obecni radni w liczbie 16 zalogowali się do systemu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że 
obrady są prawomocne. Nieobecna 1 osoba: pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrywanie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawach:
a) odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie, 
b) wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.
4. Omówienie bieżącej sytuacji związanej z prowadzeniem stołówki szkolnej znajdującej się 

w budynku przy Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie Stowarzyszeniu 
oraz warunków użyczenia i korzystania z majątku Powiatu Opatowskiego przez 
Stowarzyszenie „RAZEM DLA OŻAROWA" z siedzibą w Ożarowie.

5. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Pani Przewodnicząca odczytała powyższy projekt porządku obrad, a następnie zapytała, czy 
są uwagi.

O głos poprosiła pani radna Aneta Bławat, która powiedziała, że porządek obrad został 
wyczerpany na poprzedniej sesji. W związku z tym, że inicjatorzy LIX sesji są obecni na sali 
obrad chciała zapytać panią mecenas, czy prawidłowo będzie jeśli ta grupa radnych, która 
zgłosiła wniosek o sesję nadzwyczajną teraz go wycofa.

Pani mecenas Ewelina Płatek - Kosior odpowiedziała, że sesja się już rozpoczęła więc 
wniosek nie może zostać wycofany. Prawidłowo będzie dokonać zmiany porządku obrad 
poprzez zdjęcie pkt 3 i pkt 4 i muszą dokonać tego inicjatorzy tej sesji zgodnie z przepisami 
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prawa. Podkreśliła, że wskazana grupa radnych musi również wyrazić na to zgodę.

O głos poprosiła ponownie pani radna Aneta Bławat, która zgłosiła wniosek formalny 
o zdjęcie z porządku obrad pkt 3 ppkt a) b) oraz pkt 4.

Następnie pani Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Kornacka zapytała radnych/ 
wnioskodawców, czy wyrażają zgodę na zmianę porządku obrad.

Wszyscy wnioskodawcy tj. Aneta Bławat, Bożena Kornacka, Kazimierz Żółtek, Andrzej Gajek, 
Zbigniew Wołcerz, Maciej Wolański, Agnieszka Łuba-Mendyk, Bogusław Włodarczyk, Barbara 
Kasińska, Wiesława Słowik wyrazili zgodę.

Pani Przewodnicząca poprosiła o wprowadzenie zgłoszonego wniosku formalnego do sytemu 
elektronicznego.

Wniosek formalny został poddany pod głosowanie przez panią Przewodniczącą Rady Bożenę 
Kornacką.

Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
Wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie.
ZA (16) Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, 
Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wojciech Majcher, Wacław 
Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański, 
Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym pani Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Kornacka 
poinformowała przejściu do realizacji ostatniego punktu.

Ad. 5. Zakończenie obrad LIX sesji Rady Powiatu.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka poinformowała, że porządek obrad został 
zrealizowany, po czym wypowiedziała formułę - „zamykam obrady LIX sesji Rady Powiatu 
w Opatowie".
Na tym śtesję zakończono.

Przewodniczący Rady

Bożena Kornacka
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