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

odbytej w dniu 28 lutego 2022 r.

Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 11—, a zakończone o godzinie 12—. 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 pani radna Aneta Bławat.

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 (Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Barbara Kasińska, 
Bożena Kornacka, Wojciech Majcher, 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: Aneta Bławat, 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,

Protokół Nr LV.2O22 z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji odbytej w dniu 28 lutego 2022 r, Str.l



OR-II.0002.55.2022

c) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2030" wraz 
z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021- 
2030",

d) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu do Stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Stowarzyszenie Samorządów Ziemi 
Opatowskiej".

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie obrad LV sesji Rady Powiatu.

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

O zabranie głosu poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. 
poz. 1038 i 1834) zgłosił wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad LV sesji Rady Powiatu 
w Opatowie pkt 6 ppkt d) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu do 
Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Stowarzyszenie Samorządów Ziemi 
Opatowskiej". Dodał, że w związku z koniecznością ustalenia formy przyjmowania strategii 
i uzgodnienia wątpliwości pojawiających się w trybie uzgadniania aktu proponuje się wycofanie go 
w celu ustalenia z Urzędem Marszałkowskim.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez pana Tomasza Stańka - 
Starostę Opatowskiego.

W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za" -14 głosów (Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, 
Wojciech Majcher, Agnieszka Luba - Mendyk, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, 
Tomasz Staniek, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów 
„wstrzymało się" - 0 głosów.
W głosowaniu nie wzięła udziału pani radna Małgorzata Jalowska.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący odczytał projekt porządku obrad po przegłosowanej zmianie.
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,
c) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2030" wraz 

z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 
2021-2030".

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
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8. Zakończenie obrad LV sesji Rady Powiatu.

W trakcie realizacji niniejszego punktu do systemu do glosowania zalogowała się pani radna Aneta 
Bławat. Od tej chwili obrady toczyły się w obecności 16 - osobowego składu radnych.

Następnie pan Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany porządek obrad.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za" -16 głosów (Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, 
Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Wojciech Majcher, 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 5 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 6 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący 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.
Nikt 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 głosowaniu jawnym uchwała Nr LV. 17.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
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„Za" -15 głosów (Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, 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.
Nieobecna podczas głosowania pani radna Małgorzata Jalowska.
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 2022 r. przez panią Bożenę Kornacką - 
Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Opatowie.

Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała powyższy projekt uchwały.

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

O zabranie głosu poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który powiedział, że ma być podejmowana 
bardzo ważna uchwała odnosząca się m.in. do pomocy naszemu szpitalowi. Zwracając się do pana 
Starosty powiedział, że kwota przekazywana na wsparcie szpitala to 3 min zł i umówili się jako 
radni, że przy wydatkowaniu tak dużych środków z budżetu powiatu (w związku wnioskiem 
zgłoszonym przez panią radną B. Kornacką) radni mieli otrzymywać całość dokumentacji w formie 
pisemnej. Do takiej prośby wszyscy się przychylili. Zaznaczył, że nie otrzymał takiej dokumentacji. 
Dodał, że zdaje sobie sprawę, że te pieniądze są szpitalowi w tej chwili niezbędne i będzie 
głosował za przyznaniem tej pomocy. Korzystając z okazji, że jest obecny na sali obrad pan Prezes 
Zarządu Szpitala Św. Leona pan radny powiedział, że miał zapewnienia o wznowieniu 
funkcjonowania poradni ginekologiczne - położniczej w Iwaniskach od 1 stycznia br., a do chwili 
obecnej nie zostało to zrobione. Pan radny Zbigniew Wołcerz powiedział, że widzi duże 
marnotrawstwo, gdyż wiadomo, że kobieta, którą prowadzi dany lekarz będzie rodzić tam, gdzie 
on pracuje. Ponadto pacjentki pytają o uruchomienie tej poradni i o to gdzie mogą się dostać do 
lekarza ginekologa. Poprosił pana Prezesa Jarosława Seweryńskiego o pomoc w ponownym 
uruchomieniu filii poradni w Iwaniskach.

Głos zabrał pan Starosta, który poprosił, aby pan radny Zbigniew Wołcerz dookreślił jaką 
dokumentację chciałby uzyskać, gdyż całe sprawozdanie finansowe było omawiane szczegółowo.

W związku z nieuzyskaniem odpowiedzi w powyższej kwestii, pan Przewodniczący udzielił głosu 
panu Prezesowi Jarosławowi Seweryńskiemu, który powiedział, że pochyli się nad tematem filii 
poradni ginekologicznej w Iwaniskach i przekaże informację w formie pisemnej.

O głos poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która powiedziała, że nic się nie mówi o likwidacji 
filii poradni w Iwaniskach, a więc ma nadzieję, że Prezes dołoży wszelkich starań i będzie nadal 
funkcjonować.

Pan Prezes Jarosław Seweryński ponownie powiedział, że pochyli się nad tematem.
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Wobec braku dalszych głosów pan Przewodniczący poddał odczytaną treść projektu uchwały pod 
głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LV. 18.2022 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 przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2030" wraz 
z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 
2021-2030",
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poinformował, że wszyscy radni drogą elektroniczną otrzymali 
dokumenty dotyczące strategii. Ponadto prezentacja (załącznik nr 11 do niniejszego protokołu) 
odnośnie „Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2030" wraz z „Prognozą 
oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2030" była 
przestawiana kilkukrotnie na posiedzeniach poszczególnych komisji stałych przez przedstawicieli 
firmy przygotowujących strategię, którzy są obecni na sali obrad. Następnie zapytał, czy są 
pytania.

Nikt się nie zgłosił.

Kontynuując pan Przewodniczący poprosił o odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
„Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2030" wraz z „Prognozą oddziaływania na 
środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2030" przez pana Adama 
Rozszczypałę - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.

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

O głos poprosiła pani radna Alicja Frejlich, która powiedziała, że powyższa strategia uwzględnia 
bardzo ważne zadania dotyczące nowoczesnego rolnictwa, rozwoju infrastruktury drogowej 
i transportu zbiorowego, czyli to czemu przewodniczy. Są to priorytetowe zadania, które poprawią 
konkurencyjność, status materialny rolników, którzy godnie będą mogli realizować swój zawód. 
Strategia pomoże również włączyć się w europejski, światowy trend produkowania zdrowej, 
bezpiecznej żywności. Pani radna oznajmiła, że polscy rolnicy potrafią produkować zdrową 
żywność i uzyskują bardzo dobre wyniki produkcyjne. Wskazała, że rolnicy mają problem 
z promocją i zbyciem żywności, dlatego ma nadzieję, że powstanie Centrum Przedsiębiorczości 
Rolnej przyczyni się do rozwiązania tych problemów. Dodała także, że należy zadbać o to, by 
młodzi rolnicy, którzy są dobrze wykształceni i przygotowani do zawodu mogli się rozwijać na 
naszych terenach, a nie szukać pracy poza granicami kraju.

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

Pan Przewodniczący poinformował, że przedmiotowy dokument był także poddany konsultacjom 
społecznym, był dwukrotnie publikowany na stronach internetowych starostwa powiatowego 
i nikt z mieszkańców nie wniósł negatywnych opinii ani uwag.

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LV.19.2022 została podjęta i stanowi załącznik nr 12 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 13 do niniejszego protokołu.

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

Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W związku z brakiem złożonych interpelacji i wniosków radnych pan Przewodniczący poinformował 
o przejściu do realizacji ostatniego punktu obrad. Nadmienił, iż na poprzednio złożone interpelacje 
zostały udzielone pisemne odpowiedzi, które zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Ad. 8. Zakończenie obrad LV sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poinformował, że porządek obrad został zrealizowany, po czym 
wypowiedział formułę - „zamykam obrady LV sesji Rady Powiatu w Opatowie".
Na tym sesję zakończono.

Protokołowała
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