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Protokół Nr LX.2022
z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie 

odbytej w dniu 27 maja 2022 r.

Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 13—, a zakończone o godzinie 13—. 
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 przewodniczyła pani Bożena Kornacka - Przewodniczący Rady Powiatu 
w Opatowie, która powitała wszystkich obecnych.
Obrady (zwołanie godz. 12:00) zostały rozpoczęte z opóźnieniem ze względu na przedłużony 
czas trwania Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.

Ad. 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka wypowiedziała formułę „otwieram obrady sesji rady 
powiatu". Następnie poprosiła o zalogowanie się do systemu do głosowania elektronicznego. 
Obecni radni w liczbie 17 zalogowali się do systemu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że 
obrady są prawomocne.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka poinformowała, że w dniu dzisiejszym będą 
przyjmowane protokoły z dwóch sesji tj. LVIII i LIX sesji Rady Powiatu. Dodała, że jeśli nie 
będzie zgłoszeń/uwag do protokołu to przystąpi do przegłosowania.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół 
z LVI11 sesji Rady Powiatu w Opatowie.

W głosowaniu jawnym protokół Nr LVIII 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.

Kontynuując pani Przewodnicząca Bożena Kornacka powiedziała, że jeśli nie będzie 
uwag/zgłoszeń tak samo nastąpi przegłosowanie protokołu z LIX sesji Rady Powiatu 
w Opatowie.
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Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół 
z LIX sesji Rady Powiatu w Opatowie.

W głosowaniu jawnym protokół Nr LIX 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 4 do niniejszego protokołu.

Następnie pani Przewodnicząca przeszła 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. Podjęcie uchwały 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 ulgowych przejazdów dla obywateli Ukrainy na liniach komunikacyjnych 

Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie.
5. Zakończenie obrad sesji.

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

W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty.
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 5 do niniejszego protokołu.

Kontynuując pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad. 4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Opatowskiego na lata 2022 - 2026.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka odczytała treść projektu uchwały o zmianie 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Opatowskiego na lata 2022- 2026. Dodała, że projekt uchwały był szeroko omawiany 
na posiedzeniu Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji 
powiatu. Zapytała, czy ktoś ma uwagi do projektu uchwały?

Wobec braku uwag pani Przewodnicząca poddała powyższy projekt uchwały pod 
głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LX.36.2022 została podjęta i stanowi załącznik nr 6 
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 7 do niniejszego protokołu.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 
rok.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka odczytała treść projektu uchwały o zmianie 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok, 
a następnie zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos.

O głos poprosił pan radny Wacław Rodek, który powiedział, że tą uchwałą 
zmieniającą budżet na 2022 rok radni podejmują decyzję o przekazaniu 108.800,00 zł 
na prowadzenie stołówki w Ożarowie. Poprosił radnych o zastanowienie się, czy 
każdy z nich podjąłby taką decyzję, gdyby to dotyczyło jego pieniędzy. Skoro jakaś 
potrzeba społeczna była zaspokajana, my jako organ prowadzący nie byliśmy do tego 
zobowiązani, żeby dokładać, to po co to wszystko? Po co to wszystko? Czy nie można 
było po prostu przeprowadzić tej kontroli i następnie podjąć jakąś w tej kwestii 
decyzję? Na podstawie tej kontroli, jeżeli są tam jakieś nieprawidłowości? Dnia 8 
kwietnia br. była na sesji podjęta decyzja, że skierujemy tam kontrolę - mówił pan 
radny W. Rodek.

O głos poprosiła również pani Małgorzata Jalowska - Wicestarosta, która 
powiedziała, że została zgłoszona informacja, iż stowarzyszenie wycofuje się 
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z prowadzenia ze stołówki. W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki, to 
jest nasz obowiązek. Następnie pani Wicestarosta w imieniu własnym, a także 
zarządu powiatu podziękowała radnym za poparcie projektu dot. utworzenia 
Inkubatora Przemysłowego. Nadmieniła, iż ma nadzieję, że ww. inwestycja przyniesie 
bardzo wymierne korzyści dla całego społeczeństwa.

Nikt więcej się nie zgłosił, wobec czego pani Przewodnicząca poddała powyższy 
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr LX.37.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 8 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 9 do niniejszego protokołu.

c) w sprawie ulgowych przejazdów dla obywateli Ukrainy na liniach komunikacyjnych 
Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka poprosiła o odczytanie projektu uchwały 
w sprawie ulgowych przejazdów dla obywateli Ukrainy na liniach komunikacyjnych 
Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie przez pana Adama Rozszczypałę - 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.

Pan Wiceprzewodniczący odczytał treść ww. projektu uchwały.

Następnie pani Przewodnicząca B. Kornacka zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos 
w związku z procedowanym projektem uchwały.

Nikt się ni zgłosił, wobec czego pani Przewodnicząca poddała powyższy projekt 
uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LX.38.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 10 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
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Staniek, Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz 
Żółtek), „przeciw" - 0 głosów „wstrzymało się" - 0 głosów.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

O zabranie głosu poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która w imieniu radnych złożyła 
wszystkim pracownikom życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka powiedziała, że przyłącza się do życzeń, jak również 
skierowała życzenia z okazji ww. święta wszystkim radnym, zarządowi, pracownikom 
w terenie, wszystkim Burmistrzom, Wójtom, Radnym Rad Gmin, Sołtysom, wszystkim którzy 
mają związek z Samorządem Terytorialnym.

Kontynuując pani Przewodnicząca przeszła do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.

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

i

Protoko o wala: /
Jdstyńą-cdyb / Przewodniczący Rady

ena Kornacka

Protokół Nr LX.2O22 z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji odbytej w dniu 27 maja 2022 r. Str.5


