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Protokół Nr LVII1.2022 
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie 

odbytej w dniu 25 maja 2022 r.

Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 9—, a zakończone o godzinie 14—. 
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.
Obradom przewodniczył pan Wacław Rodek - Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie, 
który powitał Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Opatowie Pana 
Sylwestra Kochanowicza, Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie Pana Wojciecha 
Szymczaka, Panią Lucynę Mizerę - przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Opatowie wszystkich radnych, pracowników, media oraz osoby zaproszone.

Ad. 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek wypowiedział formułę „otwieram obrady sesji rady 
powiatu". Poinformował, że obrady odbywają się w trybie stacjonarnym. Następnie poprosił 
o zalogowanie się do systemu do głosowania elektronicznego.
Obecni radni w liczbie 16 zalogowali się do systemu. Pan Przewodniczący stwierdził, że 
obrady są prawomocne. Nieobecna 1 osoba: pan radny Wojciech Majcher.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poinformował, że protokół z poprzedniej sesji był 
wyłożony do wglądu i do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi.
Wobec powyższego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady 
Powiatu.

W trakcie realizacji punktu obrad na salę wszedł pan radny Wojciech Majcher.

W głosowaniu jawnym protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za" -17 głosów (Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata 
Jalowska, Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech Majcher, 
Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Bogusław 
Włodarczyk, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów 
„wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
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Ad.3. Przyjęcie porządku 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. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach 
pożarowych powiatu opatowskiego za 2021 rok,

b) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie o stanie 
porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu opatowskiego za 2021 rok,

c) w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Opatowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2021 rok,

d) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Opatowskiego na lata 2022- 2026,

e) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok,
f) w sprawie ulgowych przejazdów dla obywateli Ukrainy na liniach komunikacyjnych 

Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie,
g) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu 

Transportu w Opatowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu 
Powiatu Opatowskiego,

h) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 
Opatowskiego,
i) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu 
Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za 2021 r.,
j) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy-społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok 
2021,
k) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opatowie z działalności za rok 2021 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej w powiecie opatowskim na 2022 rok,

I) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
m) o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.,
n) o odwołaniu członków zarządu oraz o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru 

członków Zarządu Powiatu w Opatowie,
o) w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie obrad LVIII sesji Rady Powiatu.
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Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do odczytanego projektu porządku 
obrad.

O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który zgłosił wniosek 
formalny o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad z pkt 6 ppkt n) tj. 
o odwołaniu członków zarządu oraz o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru 
członków Zarządu Powiatu w Opatowie.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.

O głos poprosiła pani Bożena Kornacka - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Opatowie, 
która zgłosiła wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad 
z pkt 6 ppkt d) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Opatowskiego na lata 2022- 2026, ppkt e) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok, ppkt f) w sprawie ulgowych przejazdów dla 
obywateli Ukrainy na liniach komunikacyjnych Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie 
ppkt o) w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego, a następnie wprowadzenie do 
porządku obrad w pkt 6 ppkt k) o odwołaniu Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie, 
ppkt I) o wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie oraz wprowadzenie pkt 7 
w brzmieniu: 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 i przenumerowanie 
pozostałych punktów.

Pan Przewodniczący W. Rodek zarządził 10 minutową przerwę celem wprowadzenia 
zgłoszonych wniosków formalnych do systemu elektronicznego.

Obrady zostały wznowione przez Przewodniczącego Rady Powiatu W. Rodka o godz. 9:29.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejno zgłoszone wnioski formalne.

Wszystkie zgłoszone wnioski formalne zostały przyjęte.

Wyniki głosowań nad poszczególnymi wnioskami formalnymi przestawiały się następująco:

1) Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad z pkt 6 ppkt n) tj. o odwołaniu 
członków zarządu oraz o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków 
Zarządu Powiatu w Opatowie.

Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.

ZA (16) Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Barbara 
Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wojciech Majcher, Wacław
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Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Bogusław Włodarczyk, 
Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek

PRZECIW (1) Jacek Dwojak
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

2) Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad pkt 6 ppkt d) o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na 
lata 2022- 2026,
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
ZA (12)Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Andrzej Gajek, Barbara Kasińska, Bożena 
Kornacka, gnieszka Łuba-Mendyk, Wojciech Majcher, Wiesława Słowik, Bogusław 
Włodarczyk, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek

PRZECIW (5) Alicja Frejlich, Małgorzata Jalowska, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, 
Tomasz Staniek
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

3) Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad pkt 6 ppkt e) o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok
ZA (11) Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Andrzej Gajek, Barbara Kasińska, Bożena 
Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wiesława Słowik, Bogusław Włodarczyk, Maciej 
Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek

PRZECIW (5) Alicja Frejlich, Małgorzata Jalowska, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, 
Tomasz Staniek

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Wojciech Majcher
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

4) Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad pkt 6 ppkt f) w sprawie ulgowych 
przejazdów dla obywateli Ukrainy na liniach komunikacyjnych Powiatowego Zakładu 
Transportu w Opatowie,
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
ZA (11) Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Andrzej Gajek, Barbara Kasińska, Bożena 
Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wiesława Słowik, Bogusław Włodarczyk, Maciej 
Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek

PRZECIW (6) Alicja Frejlich, Małgorzata Jalowska, Wojciech Majcher, Wacław Rodek, 
Adam Rozszczypała, Tomasz Staniek.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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5) Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad pkt 6 ppkt o) w sprawie nadania 
Statutu Powiatu Opatowskiego,
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
ZA (12) Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Barbara Kasińska, 
Bożena Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wiesława Słowik, Bogusław Włodarczyk, 
Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek

PRZECIW (4) Małgorzata Jalowska, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Tomasz 
Staniek

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Wojciech Majcher
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

6) Wniosek formalny o dodanie w 6 ppkt k) w brzmieniu o odwołaniu Przewodniczącego 
Rady Powiatu w Opatowie,
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
ZA (10) Aneta Bławat, Andrzej Gajek, Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka 
Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański, Zbigniew 
Wołcerz, Kazimierz Żółtek

PRZECIW (2) Małgorzata Jalowska, Wojciech Majcher

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Adam Rozszczypała, Wiesława 
Słowik, Tomasz Staniek
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

7) Wniosek formalny o dodanie w 6 ppkt I) w brzmieniu o wyborze Przewodniczącego 
Rady Powiatu w Opatowie,
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
ZA (12) Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Barbara Kasińska, Bożena 
Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Wiesława Słowik, Bogusław 
Włodarczyk, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek

PRZECIW (1) Wojciech Majcher

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Jacek Dwojak, Małgorzata Jalowska, Adam Rozszczypała, 
Tomasz Staniek
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

8) Wniosek formalny o wprowadzenie pkt 7 w brzmieniu Omówienie bieżącej sytuacji 
związanej z prowadzeniem stołówki szkolnej znajdującej się w budynku przy Zespole
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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 i przenumerowanie pozostałych 
punktów.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
ZA (10) Aneta Bławat, Andrzej Gajek, Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka 
Łuba-Mendyk, Wiesława Słowik, Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański, Zbigniew 
Wołcerz, Kazimierz Żółtek

PRZECIW (3) Wojciech Majcher, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Małgorzata Jalowska, Tomasz 
Staniek
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Następnie pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt porządku obrad po 
przegłosowanych zmianach.

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. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Opatowie ostanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach 
pożarowych powiatu opatowskiego za 2021 rok,

b) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie o stanie 
porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu opatowskiego za 2021 rok,

c) w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Opatowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2021 rok,

d) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu 
Transportu w Opatowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu 
Powiatu Opatowskiego,

e) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 
Opatowskiego,

f) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu 
Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za 2021 r.,

g) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok 
2021,
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h) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opatowie z działalności za rok 2021 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej w powiecie opatowskim na 2022 rok,

i) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
j) o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.,
k) odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie,
I) wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.
7. 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.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Zakończenie obrad LVIII sesji Rady Powiatu.

Kontynuując pan Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany porządek obrad.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za" -16 głosów (Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata 
Jalowska, Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Luba - Mendyk, Wacław Rodek, 
Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Bogusław Włodarczyk, Maciej 
Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 1 
głos (Wojciech Majcher).
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego 
punktu porządku obrad.

Pani Bożena Kornacka - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Opatowie złożyła wniosek 
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie stanowiący załącznik 
nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Tomaszowi Stańkowi - Staroście Opatowskiemu, 
który udzielił informacji o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do pana Starosty w związku z przedstawioną 
informacją.
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O głos poprosił pan radny Wojciech Majcher, który powiedział, że w informacji udzielonej 
przez pana Starostę była mowa o Projekcie „Matematyka bez poprawki". Sprostował 
mówiąc, że brały w nim udział wszystkie szkoły.

Nikt więcej nie zabrał głosu.

Pan Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu obrad.

Ad. 5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

O głos poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która powiedziała, że kilkakrotnie poruszała 
temat dotyczący remontów dróg na terenie gminy Iwaniska (tj. m.in. w m. Porąbki 
Stobieckie, Przepiórów, Boduszów, Marianów). Dodała, że wie, iż remonty będą dokonywane 
w miarę możliwości finansowych, nie niej jednak chciałby uzyskać odpowiedź jakie drogi 
będą remontowane w gminie Iwaniska, gdyż nie jest jedyną radną z tej gminy, okazuje się, że 
inni radni posiadają wiedzą, a ona nie. Poprosiła o udzielenie odpowiedzi przez pana 
Starostę, jeśli nie podczas dzisiejszej sesji to na piśmie w innym terminie.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie 
obrad.

O głos poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który poinformował o wniosku zgłoszonym 
podczas wczorajszego posiedzenia Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu 
dotyczącym wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad obejmującym 
swym zakresem budowę chodnika (teren gminy Wojciechowice) od miejscowości Balbinów 
do miejscowości Wyszmontów (rondo). Poprosił o przygotowanie na najbliższą sesję 
stanowiska w formie projektu uchwały w powyższej sprawie, gdyż takie stanowisko Rady 
Powiatu wzmocni starania poczynione już w tej kwestii przez radnych gminnych.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
Nikt więcej się nie zgłosił.

Kontynuując pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach 
pożarowych powiatu opatowskiego za 2021 rok.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie o stanie 
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu 
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opatowskiego za 2021 rok. Następnie powiedział, że wszyscy otrzymali obszerne 
informacje Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, 
Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie, Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Opatowie za rok 2022. Zaproponował, żeby radni zadawali ewentualne 
pytania.

O głos poprosiła pani Wiceprzewodnicząca Rady Bożena Kornacka, która powiedziała, że 
sesja jest transmitowana i z szacunku do przedstawicieli poszczególnych służb uważa, że 
powinny mieć umożliwione prezentacje.

O głos poprosiła również pani Małgorzata Jalowska - Wicestarosta, która także poprosiła 
o możliwość prezentacji poszczególnych informacji.

O głos poprosił również pan radny Zbigniew Wołcerz, który zaproponował, żeby 
w przypadku nie prezentowania informacji poszczególnych służb, takie informacje 
znalazły się na stronach internetowych powiatu.

Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Sylwestrowi Kochanowiczowi - Komendantowi 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, który przedstawił informację 
o stanie bezpieczeństwa powiatu opatowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
oraz o zagrożeniach pożarowych za 2021 rok.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do Pana Komendanta.

Głos zabrała pani radna Wiesława Słowik, która powiedziała, że w swojej wypowiedzi pan 
Sylwester Kochanowicz wskazała na grupę kontrolowanych obiektów (szkoły, przedszkola) 
i wydawanie decyzji. Pani radna zapytała, czego dotyczyły te decyzje.

Pan Sylwester Kochanowicz - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Opatowie odpowiedział, że powyższe decyzje dotyczą aktualizacji przez instytucje 
przepisów przeciwpożarowych, gdyż ciągle ewaluują, rzadko dotyczą nieprawidłowości, 
gdyż te usuwane są z reguły do momentu wydania decyzji (7 dni) tj. usuwane są na 
bieżąco.

O głos poprosił także pan radny Bogusław Włodarczyk, który złożył podziękowania 
w imieniu wszystkich radnych panu S. Kochanowiczowi, jak również wszystkim strażakom 
z terenu naszego powiatu nie tylko zawodowym, ale także ochotnikom. Oznajmił, że straż 
pożarna cieszy się największym zaufaniem społecznym.
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O głos poprosiła także pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska, która również 
podziękowała panu Komendantowi za całokształt współpracy.

Pan Przewodniczący ponownie zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Nikt się 
nie zgłosił, wobec czego pan Przewodniczący poddał powyższy projekt uchwały pod 
głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LVIII.24.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za" -17 głosów (Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata 
Jalowska, Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Bogusław 
Włodarczyk, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów 
„wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

b) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie o stanie 
porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu opatowskiego za 2021 rok.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poprosił o odczytanie projektu uchwały o zmianie 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 r. przez panią 
Bożenę Kornacką - Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Opatowie.

Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała powyższy projekt uchwały.

Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Wojciechowi Szymczakowi - Komendantowi 
Powiatowemu Policji w Opatowie, który przedstawił informację o stanie porządku 
i bezpieczeństwa na terenie powiatu opatowskiego za 2021 rok.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

W trakcie powyższej prezentacji salę obrad opuścili pani Wicestarosta M. Jalowska ( 10:28 
- 10:31) oraz pan radny Z. Wołcerz (10:31 - 10:33).

Pan Przewodniczący W. Rodek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Nikt się nie 
zgłosił, wobec czego pan Przewodniczący poddał powyższy projekt uchwały pod 
głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr L\/ll 1.25.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
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„Za" -17 głosów (Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata 
Jalowska, Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Bogusław 
Włodarczyk, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów 
„wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

c) w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Opatowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2021 rok. 
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poprosił o odczytanie projektu uchwały w sprawie 
zmiany statutu Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie przez pana Adama 
Rozszczypałę - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.

Pan Wiceprzewodniczący A. Rozszczypała odczytał treść powyższego projektu uchwały.

Następnie pan Przewodniczący W. Rodek udzielił głosu pani Lucynie Mizera - 
przedstawicielowi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, która 
przedstawiła informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie 
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2021 rok.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

W trakcie powyższej prezentacji salę obrad opuścili pani radna B. Kasińska (10:44 - 
10:46), pan radny T. Staniek (10:44 - 10:47), pan radny J. Dwojak (10:44 - 10:49), pan 
radny A. Gajek (10:47 - 10:49), pani radna B. Kornacka (10:48 - 10:57), pan radny 
K. Żółtek (godz. 10:56 - 10:59) oraz pan radny M. Wolański (10:59 - 11:02).

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

O głos poprosił pani radna W. Słowik, która podziękowała przedstawicielom służb za to, że 
w każdej chwili można na nich liczyć.
O głos poprosił także pan Starosta Tomasz Staniek, który złożył podziękowania na ręce 
pani Lucyny Mizera dla niej i wszystkich pracowników PSSE za całokształt pracy. 
Wspomniał również o poczynionych działaniach celem podarowania działki, na której 
zostałaby wybudowana nowa siedziba Sanepidu. Pan Starosta podziękował wszystkim 
służbom za współpracę.

O głos poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który także podziękował zarówno w imieniu 
własnym, jak i kolegów lekarzy za ogrom pracy w latach 2020 -2021 i za to, że mogli liczyć 
na pomoc o każdej porze dnia i nocy. Poprosił o przekazanie podziękowań wszystkim 
pracownikom.
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Głos zabrała pani Wicestarosta, która dołączyła się do powyższych podziękowań dla 
wszystkich przedstawicieli służb powiatowych.

Pan Przewodniczący W. Rodek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Nikt się nie 
zgłosił, wobec czego pan Przewodniczący poddał powyższy projekt uchwały pod 
głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LVIII.26.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za" -17 głosów (Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata 
Jalowska, Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Bogusław 
Włodarczyk, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów 
„wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

d) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu 
Transportu w Opatowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu 
Powiatu Opatowskiego.
Pan Przewodniczący W. Rodek odczytał projekt uchwały w sprawie zwolnienia 
samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie 
z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu Opatowskiego.

Podczas odczytywania powyższego projektu uchwały salę obrad opuścił pan radny 
B. Włodarczyk (godz. 11:05 -11:07) oraz pan Starosta Tomasz Staniek (godz. 11:05 - 
11:06).

Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Renacie Dobrowolskiej - kierownikowi 
Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie, która poinformowała, że Powiatowy 
Zakład Transportu w Opatowie zwrócił się z wnioskiem o zwolnienie z dokonania wpłaty 
do budżetu nadwyżki za 2021 rok w kwocie 27 706,80 zł i zaproponował, że środki te 
przeznaczy na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Pan Przewodniczący W. Rodek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Nikt się nie 
zgłosił, wobec czego pan Przewodniczący poddał powyższy projekt uchwały pod 
głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LVI11.27.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
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„Za" -17 głosów (Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata 
Jalowska, Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Bogusław 
Włodarczyk, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów 
„wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

e) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 
Opatowskiego.
Pan Przewodniczący W. Rodek poprosił o odczytanie projektu uchwały w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Opatowskiego przez 
panią Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Bożenę Kornacką.

Pani Wiceprzewodnicząca odczytała treść powyższego projektu uchwały

Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania.

Nikt się nie zgłosił, wobec czego pan Przewodniczący poddał powyższy projekt uchwały 
pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LVIII.28.2022 została podjęta i stanowi załącznik nr 26 
do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za" -16 głosów (Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata 
Jalowska, Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Maciej 
Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 1 głos (Bogusław Włodarczyk) 
„wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

f) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu 
Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za 2021 r.
Pan Przewodniczący W. Rodek poprosił o odczytanie projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Opatowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za 2021 r. przez pana Adama Rozszczypałę - Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu.

Pan Wiceprzewodniczący odczytał treść projektu powyższego uchwały.
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Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania.

Nikt się nie zgłosił, wobec czego pan Przewodniczący poddał powyższy projekt uchwały 
pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LVII 1.29.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za" -17 głosów (Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata 
Jalowska, Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Bogusław 
Włodarczyk, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów 
„wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

g) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok 
2021.
Pan Przewodniczący W. Rodek odczytał treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny 
zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok 2021, a następnie zapytał, 
czy są pytania.

Nikt się nie zgłosił, wobec czego pan Przewodniczący poddał powyższy projekt uchwały 
pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LVIII.30.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za" -17 głosów (Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata 
Jalowska, Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Bogusław 
Włodarczyk, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów 
„wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

h) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opatowie z działalności za rok 2021 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej w powiecie opatowskim na 2022 rok.
Pan Przewodniczący W. Rodek poprosił o odczytanie projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia rocznego sprawozdania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Opatowie z działalności za rok 2021 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej 
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w powiecie opatowskim na 2022 rok przez panią Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu 
Bożenę Kornacką.

Pani Wiceprzewodnicząca odczytała treść powyższego projektu uchwały

Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania.

Nikt się nie zgłosił, wobec czego pan Przewodniczący poddał powyższy projekt uchwały 
pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LVIII.31.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za" -17 głosów (Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata 
Jalowska, Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Bogusław 
Włodarczyk, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów 
„wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

i) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Pan Przewodniczący W. Rodek poprosił o odczytanie projektu uchwały w sprawie 
pozostawienia petycji bez rozpatrzenia przez pana Adama Rozszczypałę - 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Pan Wiceprzewodniczący odczytał treść projektu powyższego uchwały.

Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez panią mecenas Ewelinę Płatek - 
Kosior, która poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o petycjach petycja 
powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest 
grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz 
osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz 
adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, 
w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów. 
W konsekwencji, w powyższej sytuacji należy petycję pozostawić bez rozpatrzenia.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania.
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Nikt się nie zgłosił, wobec czego pan Przewodniczący poddał powyższy projekt uchwały 
pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LVIII.32.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za" -17 głosów (Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata 
Jalowska, Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Bogusław 
Włodarczyk, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów 
„wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

j) o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r. 
Pan Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r. wraz z zakresem 
przedmiotowym kontroli, a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LVIII.33.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za" -17 głosów (Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata 
Jalowska, Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Bogusław 
Włodarczyk, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów 
„wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Wacław Rodek ogłosił 10 minutową przerwę w obradach (godz. 
11:36).

Obrady zostały wznowione przez pana Przewodniczącego W. Rodka o godzinie 11:50.

k) odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.
O zabranie głosu poprosiła pani radna Aneta Bławat, która zgłosiła wniosek formalny 
o przeprowadzenie wszystkich głosowań tajnych na kartkach opatrzonych pieczęcią rady 
oraz powołania w tym celu Komisji Skrutacyjnej.
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Pan Przewodniczący Wacław Rodek ogłosił 5 minutową przerwę w obradach (godz. 11:50) 
celem wprowadzenia wniosku do sytemu elektronicznego.

Obrady zostały wznowione przez pana Przewodniczącego W. Rodka o godzinie 11:55.

Następnie poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez panią radną Anetę 
Bławat.

W głosowaniu jawnym powyższy wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za" -17 głosów (Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata 
Jalowska, Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Bogusław 
Włodarczyk, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów 
„wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Pan Starosta Tomasz Staniek zgłosił kandydaturę pani radnej Alicji Frejlich.
Pan Przewodniczący zapytał, czy pani radna A. Frejlich wyraża zgodę. 
Pani radna wyraziła zgodę na uczestniczenie w pracach komisji.

Pani radna Wiesława Słowik zgłosiła kandydaturę pani radnej Barbary Kasińskiej.
Pan Przewodniczący zapytał, czy pani radna B. Kasińska wyraża zgodę. 
Pani radna wyraziła zgodę na uczestniczenie w pracach komisji.

Pan radny Zbigniew Wołcerz zgłosił kandydaturę pani radnej Anety Bławat.
Pan Przewodniczący zapytał, czy pani radna A. Bławat wyraża zgodę.
Pani radna wyraziła zgodę na uczestniczenie w pracach komisji.

Pan radny Maciej Wolański zgłosił kandydaturę pana radnego Kazimierza Żółtka.
Pan Przewodniczący zapytał, czy pan radny K. Żółtek wyraża zgodę.
Pan radny wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach komisji.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są inne kandydatury.

Wobec ich braku pan Przewodniczący W. Rodek ogłosił 5 - minutową przerwę (godz. 
11:57) celem wprowadzenia składu Komisji Skrutacyjnej do sytemu elektronicznego.

Obrady zostały wznowione przez pana Przewodniczącego W. Rodka o godzinie 12:03.
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Następnie pan Przewodniczący poddał pod głosowanie poszczególne kandydatury do 
składu Komisji Skrutacyjnej.

Głosowanie nad składem komisji skrutacyjnej: Alicja Frejlich
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, Tomasz Staniek, Maciej Wolański, Zbigniew 
Wołcerz, Kazimierz Żółtek.
PRZECIW (1)
Bogusław Włodarczyk.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Głosowanie nad składem komisji skrutacyjnej: Barbara Kasińska
ZA (17) 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, Tomasz Staniek, Bogusław Włodarczyk, 
Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Głosowanie nad składem komisji skrutacyjnej: Aneta Bławat
ZA (16) Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, 
Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wojciech Majcher, Wacław 
Rodek, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański, 
Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek.
PRZECIW (1) Adam Rozszczypała.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Głosowanie nad składem komisji skrutacyjnej: Kazimierz Żółtek
ZA (17) 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, Tomasz Staniek, Bogusław Włodarczyk, 
Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący oznajmił, że skład Komisji Skrutacyjnej został wybrany i poprosił jej 
członków o ukonstytuowanie się oraz podjęcie czynności celem umożliwienia 
przeprowadzenia głosowania tajnego.

O głos poprosiła pani radna A. Bławat, która powiedziała, że zapis ustawy (art. 21 ust. 7) 
ustawy o samorządzie powiatowym mówi, że radny nie może brać udziału w głosowaniu, 
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jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego i w związku z tym ma pytanie do pani mecenas, 
czy w obecnym przypadku radny powinien się wyłączyć z głosowania.

Pani mecenas odpowiedziała mówiąc, iż taka sytuacja ma również miejsce w przypadku 
wyborów prezydenckich tj. radny może głosować na siebie.

O głos poprosiła pani radna W. Słowik, która zapytała o to samo mówiąc, że są różne 
wyroki sądów administracyjnych w tym zakresie, po czym je odczytała.

Pan Przewodniczący powiedział, że gdyby nie było wolno to uchwała podjęta podczas 
I sesji nowej kadencji byłaby nieprawomocna.

Pani mecenas E. Płatek - Kosior odpowiedziała, że nie można pozbawiać radnego 
biernego prawa wyborczego, po czym wyjaśniła przypadek podając przykład, kiedy radny 
powinien wyłączyć się z takiego głosowania.

Pani radna W. Słowik podziękowała za wyczerpującą odpowiedź.

Pan Przewodniczący W. Rodek udzielił głosu pani radnej A. Frejlich.

Pani radna A. Frejlich przestawiała osobę pana Przewodniczącego W. Rodka argumentując 
jego zalety i jednocześnie wskazując, że nie widzi podstaw do odwołania go z pełnionej 
dotychczas funkcji.

Pan Przewodniczący poprosił radnych o nieopuszczanie sali obrad.

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się, po czym przystąpiła do prac w 4 - osobowym 
składzie.
W trakcie realizacji niniejszego punktu obrad salę opuścił pan radny Zbigniew Wołcerz 
(godz. 12:18-12:20).

Wywiązała się dyskusja pomiędzy panem radnym Bogusławem Włodarczykiem, a panem 
Tomaszem Stańkiem - Starostą Opatowskim w temacie głosowania tajnego.

Pan Przewodniczący W. Rodek powiedział, że przy głosie jest obecnie Komisja Skrutacyjna.

Głos zabrała pani radna A. Bławat - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, która 
przedstawiła obowiązujące zasady głosowania, które stanowią załącznik nr 43 do 
niniejszego protokołu. Następnie zapytała, czy ma powtórzyć zasady głosowania.
Nikt z radnych nie zgłosił takiej potrzeby.
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Nastąpiło rozdanie kart do głosowania. Radni odebrali karty kwitując ich odbiór na liście 
stanowiącej załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.
Po oddaniu głosów tj. wrzuceniu kart do głosowania do urny przez wszystkich radnych 
komisja przystąpiła do obliczania głosów.

Po zakończeniu prac komisji pan Przewodniczący poprosił panią Przewodniczącą Komisji 
Skrutacyjnej o odczytanie protokołu w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady 
Powiatu w Opatowie VI kadencji.

Pani Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Aneta Bławat odczytała treść protokołu Komisji 
Skrutacyjnej informując, iż za odwołaniem (przy 16 głosach ważnych i 1 nieważnym) 
z funkcji pana Wacława Rodka Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji 
oddano:
- 10 głosów za,
- 5 głosów przeciw,
- 1 głos wstrzymujący się.
Pani Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Aneta Bławat poinformowała, że pan Wacław 
Rodek został odwołany z pełnionej funkcji.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.
Karty do głosowania stanowią załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

O głos poprosiła pani mecenas E. Płatek - Kosior, która poinformowała, że obecnie 
prowadzenie dalszej części obrad powinien przejąć Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
najstarszy wiekiem.

Pan Wacław Rodek przekazał przewodnictwo obrad Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu 
pani Bożenie Kornackiej.

Następnie głos zabrała pani Bożena Kornacka- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, która 
odczytała treść uchwały podjętej w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr LVI 11.34.2022 stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

I) wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.
Pani Bożena Kornacka Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu zgłosiła wniosek formalny 
o przeprowadzenie głosowania przez Komisję Skrutacyjną, której skład wybrano do 
odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie. Następnie zapytała członków 
poprzednio zgłoszonych do składu tejże komisji, czy wyrażają zgodę na uczestniczenie 
w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Wszyscy kandydaci tj. pani radna A. Frejlich, pani radna B. Kasińska, pani radna A. Bławat 
oraz pan radny Kazimierz Żółtek wyrazili zgodę.
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Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka ogłosiła 5 - minutową przerwę celem 
wprowadzenia wniosku do systemu elektronicznego (godz. 13:05).

Pani Wiceprzewodnicząca wznowiła obrady o godz. 13:10.

Następnie poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek formalny.

W głosowaniu jawnym powyższy wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie.

Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za" -17 głosów (Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata 
Jalowska, Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Bogusław 
Włodarczyk, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów 
„wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

Pani Wiceprzewodnicząca B. Kornacka poprosiła o zgłaszanie kandydatów na funkcję 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.

O głos poprosiła pani Wicestarosta M. Jalowska, która poprosiła o krótką przerwę 
w obradach.

Pani Wiceprzewodnicząca Rady B. Kornacka powiedziała, że do głosu zgłosił się pan radny 
Andrzej Gajek, któremu udzieliła głosu.

Głos zabrał pan radny A. Gajek, który zgłosił kandydaturę pani Bożeny Kornackiej na 
funkcję Przewodniczącej Rady Powiatu w Opatowie, pytając jednocześnie, czy wyraża 
zgodę na kandydowanie.

Pani Bożena Kornacka wyraziła zgodę.

Pani M. Jalowska zaproponowała przerwę w obradach.

O głos poprosił pan radny B. Włodarczyk, który zgłosił wniosek formalny o nie zarządzanie 
przerwy w obradach.

Wywiązała się krótka dyskusja dot. przerwy i wprowadzenia kolejnego wniosku 
formalnego do systemu do głosowania, w wyniku której pani Wiceprzewodnicząca 
poprosiła pana radnego o wycofanie zgłoszonego wniosku.

Pan radny B. Włodarczyk wycofał zgłoszony wniosek formalny.

Następnie o głos poprosiła pani M. Jalowska - Wicestarosta, która zgłosiła kandydaturę 
pana radnego Adama Rozszczypały.

Pani Wiceprzewodnicząca zapytała czy pan radny A. Rozszczypała wyraża zgodę.
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Pan radny A. Rozszczypała wyraził zgodę.

Nie zgłoszono więcej kandydatur.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania 
tajnego.

Podczas prac Komisji Skrutacyjnej salę obrad opuścili radni Tomasz Staniek (godz. 13:15- 
13:32), pan radny A. Gajek (13:15-13:19), pan radny B. Włodarczyk (13:15-13:19), pan 
radny J. Dwojak (13:17-13:24), pan radny W. Majcher (13:20-13:22), pani radna W. Słowik 
(13:20-13:21).

Następnie głos zabrała pani radna A. Bławat - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, która 
przedstawiła obowiązujące zasady głosowania, stanowiące załącznik nr 49 do niniejszego 
protokołu. Następnie zapytała, czy zasady głosowania są jasne, czy ma je powtórzyć.

Nikt z radnych nie zgłosił takiej potrzeby.

Nastąpiło rozdanie kart do głosowania. Radni odebrali karty kwitując ich odbiór na liście 
stanowiącej załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.

Po oddaniu głosów tj. wrzuceniu kart do głosowania do urny przez wszystkich radnych 
komisja przystąpiła do obliczania głosów.

Po zakończeniu prac komisji pani Przewodnicząca poprosiła panią Przewodniczącą Komisji 
Skrutacyjnej o odczytanie protokołu w sprawie powołania na funkcję Przewodniczącego 
Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji.

Pani Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Aneta Bławat odczytała treść protokołu Komisji 
Skrutacyjnej, informując (przy 16 głosach ważnych i 1 nieważnym), iż:

> na panią Bożenę Kornacką oddano:
- 11 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

> na pana Adama Rozszczypałę oddano:
- 5 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Pani Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej oznajmiła, iż pani Bożena Kornacka została 
wybrana na Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie bezwzględną większością 
głosów.
Przedmiotowy protokół stanowi załącznik nr 51, a karty do głosowania stanowią załącznik 
nr 52 do niniejszego protokołu.
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Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Kornacka podziękowała za pracę Komisji 
Skrutacyjnej. Następnie odczytała uchwałę stwierdzającą wybór Przewodniczącego Rady 
Powiatu w Opatowie.
Uchwała Nr LVI11.35.2022 stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.

Kontynuując pani Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Kornacka podziękowała za wybór 
na funkcję, a także podziękowała W. Rodkowi za pracę na dotychczasowym stanowisku.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że do głosu zgłosiła się pani radna Aneta Bławat, której 
udzieliła głosu.

Głos zabrała pani radna A. Bławat, która w imieniu grupy radnych tj.: Aneta Bławat, 
Agnieszka Luba - Mendyk, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek, Andrzej Gajek, Bożena 
Kornacka, Maciej Wolański, Wiesława Słowik, Bogusław Włodarczyk, Barbara Kasińska 
zgłosiła wniosek o odwołanie Starosty Opatowskiego, którego fragment odczytała.
Przedmiotowy wniosek stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.

Pani radna A. Bławat złożyła powyższy wniosek na ręce pani Przewodniczącej Rady 
B. Kornackiej.
Pani Przewodnicząca oznajmiła, iż nada złożonemu wnioskowi bieg zgodnie z literą prawa.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pani Przewodnicząca Bożena Kornacka przeszła do 
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Salę obrad opuścił pan radny Zbigniew Wołcerz (godz. 13:59). Od tej chwili dalsze obrady 
toczyły się w obecności 16 - osobowego składu rady.

Ad. 7. 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.
Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Kornacka udzieliła głosu pani radnej Anecie 
Bławat, która przestawiła opinie prawne, z których wynika, że pan dyrektor Zespołu Szkół 
w Ożarowie im. M. Skłodowskiej - Curie podjął decyzję bez opinii Zarządu Powiatu 
w Opatowie. Pani radna A. Bławat odczytała opinie prawne stanowiące załącznik nr 55 do 
niniejszego protokołu. Kontynuując pani radna poinformowała, że na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej urzędu znalazła dodatkowo sprawozdanie z audytu, z którego wynikają 
nieprawidłowości, w wyniku których powiat jest zobligowany do zwrotu ponad 1 min zł 
dotacji. Największe nieprawidłowości wystąpiły w Zespole Szkół w Ożarowie. Pani radna 
powiedziała również, że chciałby, aby Komisja Rewizyjna sprawdziła, czy również w innych 
latach też były tego typu nieprawidłowości.
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O głos poprosił także pan radny B. Włodarczyk, który powiedział, że w miesiącu kwietniu jako 
radni zostali poinformowani, że stowarzyszenie, któremu użyczono stołówkę złożyło wniosek 
do placówki o rozwiązanie obowiązującej umowy. Radny zauważył, że do dnia dzisiejszego 
nie przedstawiono radnym żadnych dokumentów, które wskazywałyby, że przed sesją 
kwietniową było zarejestrowane takie pismo. Pan radny zwracając się do pani Wicestarosty 
M. Jalowskiej oraz pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej K. Żółtka o poprosił 
o dostarczenie dokumentu w postaci wypowiedzenia umowy z miesiąca kwietnia z pieczęcią 
wpływu (z przed sesji kwietniowej) i wyciągu z dokumentacji szkoły kiedy wpłynęło to 
podanie i kiedy zostało zarejestrowane. Ponadto uważa, że wszyscy radni mają prawo dostać 
taką informację. Radny w swojej wypowiedzi poruszył także temat szantażowania radnych. 
Ponadto pan radny powiedział że dziwi się dlaczego tych dokumentów jeszcze radnym nie 
dostarczono skoro tyle razy temat był poruszany. Kończąc wypowiedź zwracając się do pana 
radnego W. Rodka oznajmił, że dziwi się byłemu przewodniczącemu, że tak poprowadził ten 
temat, że nie wolno było słowa powiedzieć.

W trakcie realizacji bieżącego punktu salę obrad opuścił pan Starosta Tomasz Staniek (godz. 
14:09). Od tej chwili obrady toczyły się w obecności 15- osobowego składu rady.

O głos poprosiła pani M. Jalowska - Wicestarosta powiedziała, że wpierw chciała, aby zostały 
zabezpieczone środki w budżecie na funkcjonowanie stołówki, gdyż dopiero potem będzie 
można poczynić kroki związane z rozwiązaniem umowy.

Pan radny B. Włodarczyk oznajmił, iż nie o to pytał.

Głos zabrała pani Wicestarosta, która powiedziała, iż pan radny wyraził się, że dotychczas 
śnie zrobiono nic w tym zakresie. Odnosząc się do kontroli Izby Administracji Skarbowej 
powiedziała, że faktycznie wyszły nieprawidłowości w kilku jednostkach. Największe 
w Zespole Szkół w Ożarowie. Wyjaśniła, iż chodziło o zajęcia w kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych (KKZ) i obecnie czeka na odpowiedź z Ministerstwa Finansów, gdyż został 
wystosowany w tej sprawie stosowny wniosek. Poprosiła, aby w powyższej sprawie mogła 
się wypowiedzieć pani mecenas.

O głos poprosił pan radny W. Rodek, który w odpowiedzi na wcześniejsze słowa radnego 
powiedział, że nie rozumie zarzutów dotyczących nie pozwolenia komukolwiek 
wypowiedzenia się.

Pani Przewodnicząca B. Kornacka udzieliła głosu pani mecenas E. Płatek - Kosior, która 
odnosząc się do sprawozdania odczytanego przez panią radna A. Bławat poinformowała, że 
sprawozdanie dotyczyło roku 2018 i subwencji za rok 2018. Dodała, że faktycznie największa 
kwota bo ok. 900tys. zł dot. KKZ w Zespole Szkół im. M. Curie - Skłodowskiej w Ożarowie.
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Dyrektor przedłożył dokumentację do powiatu jako organu prowadzącego potwierdzającą, 
że zajęcia z BHP odbyły się w dniu 30 września, dołączył dzienniki potwierdzające te 
okoliczności, a powyższa dokumentacja została złożona do wniosku do Ministerstwa 
Finansów. W piśmie tym powiat zwraca się o wszczęcie postępowania administracyjnego 
kwestionując ustalenia Izby Skarbowej. Pani mecenas wskazała, że powyższy wniosek został 
złożony w trybie art. 37a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego i obecnie trwa oczekiwanie na rozstrzygnięcie decyzji 
Ministra Finansów i po ostatecznej decyzji, gdyby okazała się negatywna środki zostaną 
zabezpieczone w budżecie powiatu w wówczas mogą dopiero zostać zwrócone, 
w przeciwnym razie (decyzja pozytywna) nie będzie konieczności zabezpieczania tych 
środków. Pani mecenas wyjaśniła, iż powiat nie kwestionuje pewnych naruszeń 
w odniesieniu do specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych. Wyjaśniła na czym 
polegały rozbieżności w stosunku do ilości uczniów (brak 1 decyzji). Ostateczna decyzja 
ministerstwa jest podstawą do dokonania zmian w budżecie.

O głos poprosił pan radny B. Włodarczyk, który powiedział, że jest mu przykro, żal, że doszło 
do takiej sytuacji, że radni byli szkalowani. Zaznaczył, że odtworzy sobie wypowiedzi 
i ewentualnie przerosi.

Pan radny W. Rodek zapytał, o jaki szantaż chodzi? Powiedział, by radny odtworzył nagranie.

Pani Przewodnicząca przerwała wymianę zdań pomiędzy radnymi.

O głos poprosiła pani radna A. Bławat, która zapytała o kolejną sesję mającą się odbyć w dniu 
dzisiejszym, mówiąc, iż tematy zostały wyczerpane podczas sesji odbywającej się obecnie. 
Poprosiła o wypowiedź w tej sprawie przez panią mecenas.

Pani mecenas poinformowała, ze inicjatorem sesji, o której mówi pani radna jest 9 radnych. 
Jeśli wniosek o zwołanie tejże sesji zostanie obecnie wycofany i wszyscy inicjatorzy wyrażą 
zgodę to wówczas ta sesja może się nie odbywać. Jeśli nie to obrady powinny się odbyć 
i powinny zostać przegłosowane wnioski o wycofanie zrealizowanych punktów z porządku 
obrad. Wskazała, iż budynek opuścił pan radny Z. Wołcerz, który był jednym z inicjatorów.

Pani radna A. Bławat zapytała, czy nie można zrealizować tego przy pomocy połącznia 
telefonicznego?

Pani mecenas odpowiedziała, że trudno byłoby, gdyż obrady prowadzone są w trybie 
stacjonarnym, a nie zdalnym.

Na salę obrad powrócił pan Starosta T. Staniek (godz. 14:26). Od tej chwili obrady toczyły się 
w obecności 16 - osobowego składu rady.
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Wobec wyczerpania bieżącego punktu pani Przewodnicząca Bożena Kornacka przeszła do 
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka udzieliła głosu panu Tomaszowi Stańkowi - Staroście 
Opatowskiemu, który powiedział, że odnośnie chodnika w m. Wyszmontów zostanie 
przygotowany projekt uchwały. Natomiast na zadane pytanie pani radnej W. Słowik 
odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pani Przewodnicząca Bożena Kornacka przeszła do 
realizacji ostatniego punktu porządku obrad.

Ad. 9. Zakończenie obrad LVIII sesji Rady Powiatu.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka poinformowała, że porządek obrad został 
zrealizowany, po czym wypowiedziała formułę - „zamykam obrady LVIII sesji Rady Powiatu 
w Opatowie".
Na tym sesjef zakończono.

Protokołom

Justyna

Wacław Rodek

Przewodniczący Rady

Bożena Kornacka
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