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Protokół Nr LIV.2O22
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie 

odbytej w dniu 14 lutego 2022 r.

Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 10—, a zakończone o godzinie 11—. 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 przewodniczył pan Wacław Rodek - Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie, który na 
wstępie powitał wszystkich radnych, pracowników, media, jak również 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 zdalnym. Następnie poprosił o zalogowanie się do 
systemu do głosowania elektronicznego.
Obecni radni w liczbie 15 zalogowali się do systemu. Pan Przewodniczący stwierdził, że obrady są 
prawomocne. Nieobecne dwie osoby: pan radny Bogusław Włodarczyk oraz 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 głosowaniu jawnym protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za" -15 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, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 
0 głosów „wstrzymało się" - 0 głosów.
Nieobecni radni: Wojciech Majcher, Bogusław Włodarczyk.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.

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

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok,
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c) w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli doraźnej w Szpitalu Św. Leona 
Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie.

7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
powiat za rok ubiegły.

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

Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do odczytanego projektu porządku obrad.

Nikt się nie zgłosił, wobec czego pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany 
porządek obrad.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za" -15 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, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 
0 głosów „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

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

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 5 do niniejszego protokołu.

Pan Starosta poprosił o umożliwienie wypowiedzi panu Pawłowi Sadrakowi - Sekretarzowi Powiatu.

Głos zabrał pan Paweł Sadrak - Sekretarz Powiatu, który przedstawił swoją osobę mówiąc, iż 
powyższe stanowisko objął z dniem od 1 lutego br. Nadmienił, iż cząstka jego osoby wywodzi się 
z ziemi opatowskiej, jak również poinformował o swoim dotychczasowym doświadczeniu 
zawodowym. Wskazał, że najważniejszym pierwszym zadaniem, które przyjął jest opracowanie 
raportu o stanie powiatu opatowskiego.

Pan Przewodniczący podziękował za wypowiedź panu Sekretarzowi, po czym zapytał, czy są pytania 
do pana Starosty w związku z przedstawioną informacją.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

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

O głos poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który zapytał o drogę powiatową Mydłów - Iwaniska, 
a w szczególności o miejscowość Boduszów. Z powodu niedrożności przepustu woda deszczowa 
i roztopowa przelewa się tam z jednej strony drogi na drugą. Zamarzając stanowi zagrożenie dla 
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użytkowników drogi stając się lodowiskiem. Pan radny Zbigniew Wołcerz dodał, że ww. sprawa była 
poruszana od roku 2019 i przekładana przez Zarząd Dróg Powiatowych na początku na rok 2020, 
a następnie na rok 2021. Oznajmił, że do tej pory nic nie zrobiono z tym problemem. Poprosił 
o udzielenie odpowiedzi na pytania: Na czym polegają trudności z rozwiązaniem wydaje się dosyć 
banalnego problemu dlatego, że nie chodzi o jakąś kosztowną inwestycję drogową? Dlaczego Zarząd 
Dróg Powiatowych nie potrafi sobie poradzić przez 3 lata ze zdawałoby się prostą sprawą i nie chodzi 
tutaj o dbanie o samą drogę. Nie muszę tutaj nikogo z Państwa przekonywać, że taka płynąca drogą 
woda niszczy nawierzchnię, ale chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo mieszkańców. Chciałbym 
tą interpelacje złożyć również do wiadomości Pana Burmistrza Iwanisk oraz radnych miejskich 
Iwanisk dlatego, że wiem że zależy im na rozwiązaniu tego problemu - zakończył wypowiedź pan 
radny Zbigniew Wołcerz.

O głos poprosił także pan radny Kazimierz Żółtek, który powiedział, że popiera wniosek pana radnego 
Zbigniewa Wołcerza. Dodał, że wiosną ta droga tak wygląda, jak to opisał przedmówca. Był na 
miejscu, wykonał dokumentację fotograficzną. Ponadto pojechał tam dlatego, że dzień wcześniej na 
tym właśnie lodzie doszło do utraty przyczepności i pojazd wylądował w głębokim rowie. Na szczęście 
nikt nie ucierpiał. Pan radny Kazimierz Żółtek potwierdził, że jest to niebezpieczne miejsce i walczą 
o to już od lat i nic się tam nie zmieniło. W tej chwili czeka na odpowiedź na jego pismo skierowane 
do dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie. Dodał, że po raz kolejny prosi o pilną 
interwencję, a wręcz stawia taki warunek, że jeżeli tam się sytuacja nie poprawi to nie odpuścimy, ani 
my radni ani mieszkańcy tej miejscowości. Myślę, że rozwiążemy ten problem i te utrudnia się 
skończą - powiedział pan radny Kazimierz Żółtek.

O głos poprosił także pan radny Andrzej Gajek, który złożył interpelację dotyczącą powstałego 
Stowarzyszenia Razem dla Ożarowa działającego przy Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii 
Skłodowskiej - Curie.
Przedmiotowa interpelacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący ponownie zapytał, czy ktoś 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) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2022 - 2026.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022 - 2026. 
Poinformował, że wszystkie projekty uchwał przedłożone na dzisiejszą sesję były przedmiotem 
obrad poszczególnych komisji, jak również zostały pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniach 
komisji. Następnie poprosił o zadawanie ewentualnych pytań.

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

W trakcie realizacji niniejszego punktu do systemu zalogował się pan radny Wojciech Majcher. Od 
tej pory dalsze obrady toczyły się w obecności 16 - osobowego składu rady.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr LIV.14.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 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" - 0 głosów „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poprosił o odczytanie projektu uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok przez panią Bożenę Kornacką - 
Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Opatowie.

Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała powyższy projekt uchwały.

W trakcie procedowania powyższego projektu uchwały pan Przewodniczący powitał przybyłego na 
salę obrad pana Krzysztofa Lipca - posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos lub ma pytania do ww. 
projektu uchwały.

Wobec braku głosów pan Przewodniczący poddał odczytaną treść projektu uchwały pod 
głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LIV. 15.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 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" - 0 głosów „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

c) w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli doraźnej w Szpitalu Św. Leona Sp. 
z o. o. z siedzibą w Opatowie.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poprosił o odczytanie projektu uchwały w sprawie 
przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli doraźnej w Szpitalu Św. Leona Sp. z o. o. 
z siedzibą w Opatowie przez pana Adama Rozszczypałę - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
w Opatowie.

Pan Wiceprzewodniczący odczytał powyższy projekt uchwały.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

Nikt się nie zgłosił, wobec czego poddał odczytaną treść projektu uchwały pod głosowanie.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr LIV.16.2022 została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 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" - 0 głosów „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował, że obecnie jest już po głosowaniach, a następnie oddał głos 
panu Tomaszowi Stankowi - Staroście Opatowskiemu.

Pan Starosta powitał pana posła Krzysztofa Lipca - przewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości 
w województwie świętokrzyskim i doradcę premiera Mateusza Morawieckiego oraz panią 
dyrektor Małgorzatę Pruś. Kontynuując pan Starosta powiedział, że zaprosił pana posła, ponieważ 
powiat opatowski korzysta od początku kadencji 2018 r. ze wszystkich możliwych środków, które 
dają fundusze i programy rządowe w zakresie edukacji, kultury. W zakresie edukacji to 
modernizacja naszych szkół, w tym szkół specjalnych, uruchomienie Powiatowego Zakładu 
Transportu, który jest takim przykładem, jak można likwidować białe plamy i wykorzystać dobrze 
środki z funduszu autobusowego. Oznajmił, że powiat opatowski jest liderem w województwie 
świętokrzyskim, także w Polsce, jako przykład, gdzie taki zakład można było uruchomić. Również 
gdy obejmowaliśmy zarząd powiatu opatowskiego kluczową sprawą była sprawa szpitala 
opatowskiego, który chylił się ku upadkowi. Po ośmiu latach dzierżawy ten szpital znowu wrócił 
w ręce powiatu. Próbujemy go podźwignąć dużym wysiłkiem, jest to bardzo duża 
odpowiedzialność. Cieszą mnie pozytywne opinie pacjentów, którzy korzystają właśnie z tego 
szpitala - mówił pan Starosta. Wskazał, że kolejną główną, strategiczną inwestycją jest zadanie 
wokół tematów rolniczych, głównie zagospodarowanie terenu po byłej cukrowni we Włostowie. 
Jest to ogromne przedsięwzięcie, również pilotażowe w skali kraju. Oznajmił, że gdy powstanie to 
centrum logistyczne wraz z manufakturą spożywczą i inkubatorem przemysłowym będzie 
przykładem dla innych samorządów, jak można gospodarować, ale też przyczyni się do rozwoju 
rolnictwa i do stworzenia polskiego systemu obrotu polską żywnością. Będzie to służyło 
zwiększeniu dochodowości w gospodarstwach rolnych ale też integracji rolników. Pan Starosta 
podziękował panu posłowi Krzysztofowi Lipcowi za stały kontakt w tej sprawie i rozmowy na wielu 
płaszczyznach, na które jest żywa, otwarta reakcja, w tym jeśli chodzi o środki z różnych 
programów, jak i teraz z Polskiego Ładu, o które się staramy, a pan poseł jest ich orędownikiem.

Pan Przewodniczący zapytał, czy pan poseł chciałby zabrać głos.

Głos zabrał pan poseł Krzysztof Lipiec, który na wstępie pogratulował podjęcia najważniejszej 
uchwały tj. budżetowej, od której zależy wszystko, co dalej będzie się toczyło w roku budżetowym. 
Uchwała została przyjęta ponad podziałami politycznymi, jednogłośnie to jest też taki mocny 
wyznacznik tego, że radni starają się myśleć o interesie wszystkich mieszkańców powiatu 
opatowskiego. Kontynuując pan Krzysztof Lipiec oznajmił, że Powiat Opatowski jest najlepszym 
powiatem w województwie świętokrzyskim z tego względu, że w tak krótkim czasie czyni 
największe postępy. Nadmienił, że bardzo często kiedy jest w różnych samorządach nawet nie 
koniecznie powiatowych, ale i w gminnych pokazuje nasz powiat jako ten, który tak dynamicznie 
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idzie do przodu załatwiając po drodze ważne sprawy dla mieszkańców. Wskazał, że sprawa 
dotycząca przewozów autobusowych jest pionierską i można powiedzieć na skalę ogólnopolską bo 
okazuje się, że wcześniejsze jego apele w różnych samorządach zmierzające w tym kierunku, aby 
samorządy brały sprawy w swoje ręce i likwidowały białe plamy nie dawały zbyt dużych efektów. 
Najważniejszym w tym wszystkim jest to, że powiat stworzył własny podmiot służący do tego, aby 
umożliwić mieszkańcom powiatu przemieszczanie się nie tylko w granicach województwa. Jest to 
właśnie pokazywanie powiatu opatowskiego, który naprawdę zmierza w dobrym kierunku. 
Kontynuując wypowiedź pan poseł pochwalił skuteczność zarządu powiatu i pana Starosty 
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Następnie pan poseł Krzysztof Lipiec odniósł się do 
Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach, z którego realizowany jest program inwestycji 
strategicznych. Powiat Opatowski wystąpił również z poważnym przedsięwzięciem, o którym 
powiedział pan Starosta, dotyczącym zagospodarowania terenu po byłej cukrowni we Włostowie, 
co również jest działaniem pionierskim na miarę ogólnopolską i sądzi, że wpisze się w rządowy 
projekt związany z usprawnieniem funkcjonowania przemysłu rolno - przetwórczego, co jest 
związane z tym obwieszczeniem, o którym mówił minister rolnictwa. Do tej pory nie została ta 
sprawa zrealizowana, ale myślę, że w tej chwili rzecz jest na tyle istotna, że dopniemy tego tak, 
aby można było stworzyć w najbliższych okolicach polskim rolnikom, sadownikom miejsca gdzie 
będą mogli sprzedać swoje produkty, przetworzyć je tak, żeby rzeczywiście ta sprawa została już 
sfinalizowana. Mówimy tutaj o grupie, która będzie funkcjonowała w ramach Spółki Skarbu 
Państwa, która będzie się zajmowała właśnie przetwórstwem rolno-spożywczym - mówił pan 
poseł K. Lipiec. Nadmienił, iż cieszy się z tego, że może być zaangażowany we wsparcie dla 
samorządów powiatu opatowskiego. Oznajmił, że jest częstym gościem i widzi, że tutaj 
angażowanie się w ramach parlamentarnego wsparcia na rzecz samorządu powiatowego, to nie 
jest zmarnowany czas. Tutaj w powiecie opatowskim tak się nie dzieje. Kontynuując wypowiedź 
wskazał gminę Iwaniska, gdzie jest teraz nowy burmistrz w związku z tym, że Iwaniska odzyskały 
prawa miejskie, a wcześniej w Ujeździe powstał pomnik historii na zamku Krzyżtopór to jest też 
ważne przedsięwzięcie. Ponadto na taki status oczekuje również Kolegiata Św. Marcina 
w Opatowie. Na ten temat są bardzo mocno zaawansowane rozmowy i ma takie przekonanie, że 
niebawem Kolegiata Świętego Marcina zostanie wpisana na listę Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, który dokonuje tego na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będzie to 10 
pomnik w historii w województwie świętokrzyskim. Przypomniał, że do czasu kiedy Prawo 
i Sprawiedliwość wzięło odpowiedzialność za sprawowanie w Polsce rządów był tylko 1 pomnik 
historii - Krzemionki Opatowskie, które za zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, a więc ich ranga została podniesiona. To jest ważna rzecz bo jeśli zabytek otrzymuje 
status pomnika historii, to jest łatwiej pozyskać zewnętrzne środki na utrzymanie takiego zabytku, 
a dzisiaj partycypowanie w odnowę zabytków jest rzeczą niesamowicie cenną, ważną i trudną, aby 
pozyskać środki. Powiat Opatowski jest powiatem, gdzie tych zabytków jest dużo więc dlatego też 
z racji sprawowanej funkcji oznajmił pan poseł, że w następnej edycji Polskiego Ładu będą 
przeznaczone duże środki na odnowę zabytków. Kierowane będą nie tylko wprost do 
samorządów, ale również do tych, którzy się opiekują zabytkami. Pan Poseł powiedział także, że 
bardzo ważną rzeczą jest szpital i cieszy się, że wrócił w ręce samorządu powiatu opatowskiego. 
Wspomniał również o przyznanym tomografie komputerowym. Podziękował za pozytywną 
odpowiedź na apel Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącą potrzeby zwiększenia ilości miejsc dla 
osób chorych na Covid. Pan poseł K. Lipiec poinformował, iż pozostaje w dobrym kontakcie 
z burmistrzami i wójtami z terenu naszego powiatu. Zachęcił do wzajemnej współpracy, gdyż 
dzięki temu do województwa świętokrzyskiego docierają bardzo duże środki inwestycyjne, które 
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trafiają do samorządów, a później z tych środków korzystają przedsiębiorcy. Następnie pan poseł 
odniósł się do Polskiego Ładu, mówiąc, że dzisiaj wokół niego najwięcej do powiedzenia mają ci, 
którzy tak naprawdę z tego korzystają i wcale na tym nie tracą. Zaznaczył, że jest to bardzo 
potężny program inwestycyjny, który wyznacza Polską politykę w wielu aspektach naszego 
funkcjonowania. Najtrudniejszą w tym wszystkim była reforma systemu podatkowego. Oczywiście 
były pewne wpadki, ale tak naprawdę to nie były wpadki zawinione przez rząd. Osoby, które 
zarabiają i są zatrudnione na umowach o pracę do 12.800,00 zł brutto, dla nich Polski Ład 
w najgorszej sytuacji może być neutralny, tracą ci, którzy zarabiają powyżej - ja do takich osób 
między innymi należę. Myślę, że pan Starosta też, bo starostom jest ostatnio lepiej, jak 
parlamentarzystom, ale do 12.800,00 zł nikt nie może na reformie systemu podatkowego stracić. 
Wiem, że były wpadki. Największe wpadki były jednak w administracji rządowej i to nie wynikało 
z tytułu źle ustanowionych przepisów tylko gdzieś księgowi po prostu zaniedbali te sprawy, 
z których powinni się wywiązać. To było wojsko, to była policja, straż pożarna, nauczyciele. Te 
sprawy zostały tam już wyprostowane. W niektórych samorządach były podejmowane nawet 
złośliwe działania, celem pokazania, że Polski Ład to jest rzecz, która nie musi akurat być dobrze 
sprzedana polskiemu społeczeństwu. Różne były tutaj formuły działań, ale z tego co ja wiem 
zdecydowana większość samorządów wypłaciła dla nauczycieli te wynagrodzenia w sposób 
należyty. W kontekście wynagrodzeń sprawy będą doregulowane, szczególnie w sytuacji takiej 
kiedy świadczona jest praca na podstawie umowy zlecenia. Bo tutaj rzeczywiście te kwestie nie 
były objęte regulacjami, ale to było takie założenie, że tak naprawdę w myśl polskiego 
prawodawstwa pracownikami są ci, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 
Składaliśmy takie deklaracje w kontekście likwidacji tak zwanych umów śmieciowych. Umowa 
zlecenie również w kontekście świadczenia pracy jest zaliczana do umów śmieciowych chociaż 
w przypadku umów zleceń, które są wykonywane jest odpowiednia stawka godzinowa, którą rząd 
ustalił. Nawet są takie kalkulacje, że ci którzy świadczą pracę na umowę zlecenie, wykonując tą 
samą pracę w tym samym czasie, lepiej zarabiają niż ci, którzy mają umowę o pracę. Chcąc to 
wszystko uporządkować powinny być zawarte umowy o pracę - mówił pan poseł Krzysztof Lipiec. 
Pan Poseł poinformował również, że w tej chwili w ministerstwie finansów jest powołany zespół, 
który tę sprawę doreguluje tak, aby uwzględnić wszystkie osoby, które świadczą pracę na 
podstawie umowy zlecenia. Program strategiczny Polski Ład to również to, z czego samorządy 
bardzo mocno korzystają. Realizowany program inwestycji strategicznych, gdzie w pierwszym 
rozdaniu do samorządów trafiło 23 miliardy zł. Jeśli chodzi o powiat opatowski to jest kwota 
54.000.000,00 zł i do samego powiatu opatowskiego jako jednostki samorządu trafiło ponad 
15.000.000,00 zł, które będzie wykorzystane we Włostowie. Bardzo dobrze działa również 
funkcjonujący w ramach Polskiego Ładu program, który jest nazywany rodzinnym kapitałem 
opiekuńczym. To jest kolejne wsparcie dla polskich rodzin, dla dzieci od 13 miesiąca życia do 36 
miesiąca życia. To jest 500 zł na trzecie i kolejne dziecko, gdzie jest ogromna ilość zgłoszeń 
z województwa świętokrzyskiego. Warto wspomnieć również i o innych ważnych zadaniach, 
z których powiat też korzysta i za to trzeba pochwalić powiat opatowski. Jest to bardzo mocne 
wpisywanie się w politykę społeczną polskiego rządu. W ubiegłym roku z mojej inicjatywy 
gościliście tutaj, przecież Panią Minister Rodziny i Polityki Społecznej Panią Marlenę Maląg, która 
przywiozła środki na Środowiskowy Dom Samopomocy. Skorzystał wtedy też i burmistrz 
(w tamtym czasie jeszcze wójt), który też otrzymał wsparcie na mieszkania chronione - 
kontynuował pan poseł K. Lipiec. W dalszej wypowiedzi pan Krzysztof Lipiec podziękował za to, że 
radni wspierają zarząd powiatu wraz ze starostą, jak również życzył, aby czynili jak najwięcej dobra 
dla lokalnej społeczności, jednocześnie zadeklarował swoją dyspozycyjność i pomoc.
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Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
porządku obrad.

Ad. 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
powiat za rok ubiegły.
Pan Przewodniczący poinformował, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez powiat za rok ubiegły. Nadmienił, iż powyższy materiał był 
przedmiotem obrad komisji. Poinformował, że na sali obrad jest obecny pan kierownik Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, który odpowie na ewentualne pytania. Następnie pan 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma pytania w realizowanym punkcie obrad.

Nikt się nie zgłosił, wobec czego pan Przewodniczący uznał powyższy punkt za zrealizowany 
i przeszedł do realizacji kolejnego.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Tomaszowi Stańkowi - Staroście Opatowskiemu.

Głos zabrał pan Starosta, który odpowiadając na pytanie pierwsze odnośnie niedrożnego przepustu 
w Boguszowie powiedział, że nie jest prawdą, że tam nie było nic robione. Przepust jest w takiej 
lokalizacji, że jest strome zbocze, które jest uprawiane przez rolników (czyli pole) i dlatego też jest 
często zamulany przez wodę, która spływa z tego pola, zwłaszcza właśnie w takich okresach jak teraz 
kiedy tej wody jest dużo. Dodał, że widocznie obecnie jesteśmy w takiej sytuacji, że ten przepust 
został zamulony i jest niedrożny. Pan Starosta poinformował, że skontaktował się z dyrektorem 
Zarządu Dróg Powiatowych, który w ten sposób wyjaśnił zaistniałą sytuację. W dniu jutrzejszym albo 
do końca tygodnia będzie drożność tego przepustu przywrócona.
Pan Starosta wskazał, że jeżeli chodzi o drugą interpelację to odpowiedź zostanie udzielona na 
piśmie.

Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji ostatniego punktu obrad.

Ad. 9. Zakończenie obrad LIV sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poinformował, że porządek obrad został zrealizowany, po czym 
wypowiedział formułę - „zamykam obrady LIV sesji Rady Powiatu w Opatowie".
Na tym sesję zakończono.

Protokpłoyyała 
Justyfna Zdy&V
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