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

odbytej w dniu 31 maja 2022 r.

Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 10—, a zakończone o godzinie 11—. 
W sesji wzięło udział 15 radnych, na ogólną liczbę 17 radnych, zgodnie z listą obecności. 
Lista obecności radnych Rady Powiatu w Opatowie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu.
Nieobecni dwaj radni: pan Wojciech Majcher oraz pan Wacław Rodek.
Obradom przewodniczyła pani Bożena Kornacka - Przewodniczący Rady Powiatu 
w Opatowie, która powitała wszystkich zaproszonych gości.
Obrady (zwołanie godz. 10:30) zostały rozpoczęte z opóźnieniem z uwagi na przedłużony 
czas trwania zaplanowanego wcześniej Forum Samorządowego.

Pani Przewodnicząca poprosiła wszystkich zgormadzonych na sali obrad o powstanie 
i wprowadzenie pocztu sztandarowego. Odśpiewany został hymn państwowy 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Ad. 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka wypowiedziała formułę „otwieram obrady LXI sesji 
rady powiatu". Poinformowała, że obrady są nagrywane i utrwalane. Kontynuując pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że obrady są prawomocne.

Następnie pani Przewodnicząca odczytała treść proponowanego porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uroczyste wręczenie nagród z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
5. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka zapytała, czy są uwagi do protokołu z poprzedniego 
posiedzenia.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół 
z LX sesji Rady Powiatu w Opatowie.
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W głosowaniu jawnym protokół Nr LX 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, 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 2 do niniejszego protokołu.

Następnie pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do odczytanego porządku obrad.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego poddała porządku obrad pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty.
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, 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 przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 4. Uroczyste wręczenie nagród z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
Nastąpiło uroczyste wręczenie nagród z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego dla 
wyróżnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Następnie pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu Jarosławowi Rusieckiemu - Senatorowi 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Głos zabrał pan Senator Jarosław Rusiecki, który w swojej wypowiedzi wspomniał początki 
powstania samorządu terytorialnego oraz to jak zmieniał się na przestrzeni lat. Pogratulował 
i podziękował pracownikom za wkład pracy na rzecz samorządu terytorialnego. Poruszył 
także sprawy związane z budową Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej we 
Włostowie, jak również z budową obwodnicy Opatowa.

Pani Przewodnicząca udzieliła również głosu panu Markowi Kwitkowi - Posłowi na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Głos zabrał pan Poseł Marek Kwitek, który powiedział, że to zaszczyt uczestniczyć 
w uroczystej sesji, podczas której nagradzana jest praca tych osób, które na co dzień nie są 
za bardzo widoczne, ale to od nich zależy prawidłowe funkcjonowanie urzędu. Pracownicy 
tworzą sukces samorządu. Wspomniał, że na przestrzeni lat obserwował zmiany zachodzące 
w samorządach. Wskazał także, jak bardzo zaszczytna, a zarazem odpowiedzialna jest funkcja 
radnego, którego wyboru dokonuje społeczeństwo celem reprezentowania ich interesów. 
Pan Poseł pogratulował zarówno samorządowi powiatowemu, jak i samorządom gminnym 
w powiecie za bardzo dobre rozeznanie w potrzebach społeczności lokalnej i pozyskiwanie 
środków z górnej półki na zamierzone cele. Podziękował także pani Zofii Rusak - Skarbnikowi 
Powiatu za bardzo dobre zarządzanie środkami finansowymi, które zostało nagrodzone 
gromkimi brawami podczas wręczania nagród. Nadmienił, iż rzadko zdarza się by skarbnik 
świadczył swoją pracę tyle lat w samorządzie. W swoim wystąpieniu pan Poseł powiedział 
również, że chciałby, aby pracownicy byli zawsze doceniani. Kończąc wypowiedź 
podziękował i pogratulował wszystkim samorządowcom, życząc jednocześnie dalszych 
sukcesów i pozyskiwania jak największych środków na realizację zamierzonych działań.

Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka udzieliła także głosu panu Tomaszowi Stańkowi - 
Staroście Opatowskiemu, który powitał przedstawicieli duchowieństwa: Ojca dr Mariana 
Puchałę, Proboszcza Parafii w Piórkowie - Ks. kan. dr Marka Bieniasza, Pana Senatora 
Jarosława Rusieckiego, Pana Posła Marka Kwitka, a także Starostę Kieleckiego Pana 
Mirosława Gębskiego. Pan Starosta podziękował wszystkim włodarzom samorządów 
gminnych (w tym także zaproszonym, a nieobecnym z powodu zjazdu wójtów i burmistrzów 
w Busku Zdroju) za dotychczasową współpracę, m.in. realizację Partnerstwa Ziemi 
Opatowskiej, w ramach którego wypracowywane są wspólne projekty w różnych 
dziedzinach. Pan Starosta podziękował także wszystkim radnym, członkom zarządu, pani 
Wicestaroście, dzięki której również finanse powiatu są na bardzo dobrym poziomie. 
Oznajmił ponadto, że Powiat Opatowski ma ponad 25 min zł nadwyżki finansowej. 
Poinformował o realizowanych projektach, a także podziękował pracownikom za wiedzę 
i dobrą współpracę, w tym również za czas poświęcany poza godzinami pracy, ponieważ 
dzięki takim działaniom można mówić o sukcesie. Pan Starosta złożył także życzenia 
wszystkim kierownikom, pracownikom, by praca była źródłem satysfakcji. Kończąc 
wystąpienie poprosił o umożliwienie zabrania głosu panu Mirosławowi Gębskiemu Staroście 
Kieleckiemu.

Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka udzieliła głosu panu Staroście Kieleckiemu 
Mirosławowi Gębskiemu, który pogratulował wszystkim osobom nagrodzonym, 
wykonującym bardzo zaszczytną pracę na rzecz samorządu. Nadmienił, że bardzo się cieszy 
z zaproszenia na dzisiejszą sesję. Pogratulował panu Staroście Tomaszowi Stańkowi 
w związku z podjętymi działaniami na rzecz rozwoju powiatu, życząc jednocześnie dalszych 
sukcesów.
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Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt się nie zgłosił.
Kontynuując pani Przewodnicząca powiedziała, że serdecznie gratuluje nagrodzonym 
pracownikom samorządu, za zaangażowanie, podejmowanie dobrych decyzji, kreatywne 
pomysły. Życzyła satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań samorządowych. Wyraziła szczere 
wyrazy uznania za dotychczasową ciężką pracę oraz osiągnięcia. Pani Przewodnicząca złożyła 
również podziękowania wszystkim, którzy współtworzyli i współtworzą samorząd, 
jednocześnie życząc, aby satysfakcja społeczna była motywacją do dalszej pracy. Kończąc 
wypowiedź podziękowała wszystkim za udział w uroczystej sesji.

Następnie pani Przewodnicząca przeszła do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.

Ad. 5. Zakończenie obrad sesji.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka poinformowała, że porządek obrad został 
zrealizowany, po czym wypowiedziała formułę - „zamykam obrady LXI sesji Rady Powiatu 
w Opatowie". Nastąpiło wyprowadzenie pocztu sztandarowego.

Przewodniczący Rady

Bożena Kornacka
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