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

odbytej w dniu 20 czerwca 2022 r.

Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 12—, a zakończone o godzinie 14—. 
W sesji wzięto udział 17 radnych, na ogólną liczbę 17 radnych, zgodnie z listą obecności. 
Lista obecności radnych Rady Powiatu w Opatowie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu.
Obradom przewodniczyła pani Bożena Kornacka - Przewodniczący Rady Powiatu 
w Opatowie, która powitała wszystkich zaproszonych gości.
Obrady (zwołanie godz. 12:30) zostały rozpoczęte z opóźnieniem z uwagi na przedłużony 
czas trwania zaplanowanego posiedzenia Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg 
i transportu.

Ad. 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka wypowiedziała formułę „otwieram obrady LXII sesji 
rady powiatu". Kontynuując pani Przewodnicząca poprosiła radnych o zalogowanie się do 
systemu do głosowania elektronicznego.
Obecni radni w liczbie 16 zalogowali się do systemu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że 
obrady są prawomocne. Nieobecna 1 osoba: pan radny Jacek Dwojak.

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.

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

Na salę obrad wszedł pan radny Jacek Dwojak, który zalogował się do systemu. Od tej 
pory obrady toczyły się w obecności 17- osobowego składu rady.

O głos poprosiła pani radna Alicja Frejlich, która zgłosiła wniosek formalny o rozszerzenie 
porządku obrad poprzez dodanie w pkt 4 ppkt k) w brzmieniu: 4k) w sprawie przyjęcia 
stanowiska kierowanego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie 
działań w celu budowy chodnika.

Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę, iż obecnie realizowany jest punkt obrad dot. 
przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia, ale wniosek przyjęła i zostanie on 
przegłosowany w odpowiednim momencie.
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O głos poprosił również pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że chciałby się 
odnieść nie do obecnie procedowanego protokołu lecz jednego z poprzednich sesji. Pan 
radny zacytował fragment protokołu z LVIII sesji rady powiatu, a mianowicie: „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". Kontynuując wypowiedź pan radny uznał, że 
brak wpływu dokumentu, o który wnioskował, że kierowane prośby nie zawsze są 
realizowane. Dodał, że co do protokołu z ostatniej sesji nie wnosi żadnych uwag.

Pani Przewodnicząca poprosił, aby pan radny otrzymał dokumenty w ww. sprawie.

Następnie pani Przewodnicząca powiedziała, że realizowany jest punkt dot. przyjęcia 
protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku zgłoszenia uwag pani 
Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie.

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.

Kontynuując pani Przewodnicząca odczytała dalszą treść proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu 

zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski,
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2022- 2026,
c) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok,
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d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej za rok 2021,

e) w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych,
f) w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie,
g) w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w Dziennym Domu „Senior +" w Stodołach - Koloniach
h) w sprawie przyjęcia rezygnacji oraz o zmianie uchwały stwierdzenia wyboru 

wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji,
i) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie oraz o zmianie 

uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu 
w Opatowie VI kadencji,

j) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
k) w sprawie przyjęcia stanowiska kierowanego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad o podjęcie działań w celu budowy chodnika.
5. Zakończenie obrad LXII sesji Rady Powiatu.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że został zgłoszony wcześniej wniosek formalny. Poprosiła 
panią radna Alicję Frejlich o jego ponowne zgłoszenie.

Pani radna Alicja Frejlich zgłosiła wniosek formalny w sprawie przyjęcia projektu uchwały 
dotyczącego przyjęcia stanowiska kierowanego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad o podjęcie działań w celu budowy chodnika.

Pani Przewodnicząca poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad wniosku z uwagi na to, 
że należy go przegłosować.

O głos poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który podziękował tym członkom komisji, 
którzy od początku poparli przegłosowanie i przygotowanie tego projektu uchwały, gdyż na 
dzisiejszą sesję nie był przygotowany i wprowadzony do porządku obrad. Pan radny 
serdecznie podziękował w szczególności pani radnej Wiesławie Słowik, gdyż udało się 
przekonać pozostałych członków do tego, że mamy dzisiaj ten projekt uchwały, który został 
wniesiony, przygotowany i o którym będziemy dyskutować.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że zgłoszony przez radnych wniosek w tym temacie został 
poddany odpowiedniej procedurze. Procedowany był w istocie dzisiaj na komisji rolnictwa. 
Wypracowane zostało stanowisko, ponieważ stanowiska i opinie są wypracowane w postaci 
uchwał Rady Powiatu, więc stosownie do tej procedury zostanie dzisiaj Państwu 
przedstawiony projekt uchwały i w tej chwili bardzo prosi radnych o przyjęcie wniosku 
formalnego pani radnej A. Frejlich z uwagi na to, że musi nastąpić rozszerzenie porządku 
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obrad, celem przyjęcia tej uchwały w dniu dzisiejszym. Następnie poddała pod głosowanie 
zgłoszony wniosek formalny.

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 4 do niniejszego protokołu.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pani Przewodnicząca poddała porządek obrad po rozszerzeniu pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym porządek obrad 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 5 do niniejszego protokołu.

Kontynuując pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu 

zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka odczytała treść projektu uchwały o zmianie 
uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu 
zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski. Zapytała, czy ktoś chciałby 
zabrać głos.

O głos poprosiła pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska, która na wstępie bardzo 
podziękowała za zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym. Spotkaliśmy się właśnie 
w sprawie utworzenia kolejnych linii komunikacyjnych na prośbę mieszkańców tych, 
których nie udało się wcześniej z przyczyn formalnych i też doszły inne prośby i w dniu 
dzisiejszym mamy okazję je procedować. Dołożyliśmy do linii Ożarów, Karsy, Bronisława, 
Wólka, Cegielniana, Julianów, Tadeuszów, Maksymilianów, Nowa Słupia miejscowość 
Leopoldów. Zwracali się z prośbą o to mieszkańcy Gminy Tarłów w tamtym roku łącznie 
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z radnymi tamtej z gminy powiatu opatowskiego o utworzenie dodatkowego przystanku 
w Leopoldowie. Wójt Gminy razem z radą, ustanowili taki przystanek. W związku 
z powyższym dzisiaj możemy procedować i na linii, która już powstała dołożyć właśnie 
przystanek w Leopoldowie. Kolejna sytuacja analogiczna podobna występuje na Gminie 
Lipnik i mieszkańcy Ublinka zwrócili się z prośbą o utworzenie takiego przystanku 
dodatkowo dla dzieci z Ublinka z uwagi na to, że w większej liczbie dzieci z Gminy Lipnik 
uczęszcza do naszych szkół, będzie uczęszczało do naszych szkół średnich w liceum i na 
Górce. W związku z powyższym dodajemy ten przystanek w Gminie Lipnik w miejscowości 
Ublinek - mówiła pani Wicestarosta. Kolejna linia analogicznie, która dotyczy gminy 
Iwaniska i także gminy Lipnik to dodatkowy przystanek w Mydłowie. Wpłynęło też do nas 
podanie z Gminy Opatów dotyczące miejscowości Karwów. Tutaj tworzymy nową linię, 
która będzie kursowała i będzie przywoziła mieszkańca, który wymaga szczególnej troski. 
W związku z powyższym tworzymy nową linię do Karwowa. Mamy jeszcze jedną linię 
dodatkową, którą utworzyliśmy też na prośbę i wniosek mieszkańców Gminy Iwaniska. 
Podanie mieszkańców Kujaw do którego dołączyła się pani radna Wiesława Słowik - to 
utworzenie dodatkowej linii. Chodzi o dodatkową linię w niedzielę, żeby mieszkańcy 
mogli dojechać do kościoła. Tu jest jeszcze taka prośba, bo mieszkańcy, którzy chcą 
korzystać z mszy zwracają się z prośbą do nas, żeby się zatrzymywać bliżej kościoła, ale my 
takich możliwości nie mamy. Musi być utworzony przystanek. W związku z powyższym 
tutaj prośba do Burmistrza i Rady Gminy i Miasta w Iwaniskach, żeby utworzyć taki 
przystanek i wtedy będziemy mogli się zatrzymywać bliżej kościoła. To taka moja uwaga, 
bo rzeczywiście były podnoszone wcześniej jeszcze prośby, żeby można było tam ten 
przystanek ustanowić. Wszystkie te prośby, z którymi zwracają się mieszkańcy za 
pośrednictwem radnych, czy też osobiście zostały dzisiaj uwzględnione - zakończyła 
wypowiedź pani Wicestarosta.

O głos poprosił pan radny Kazimierz Żółtek, który wypowiedział się w związku do 
tworzonej do linii Iwaniska-Kujawy-lwaniska. Pan radny oznajmił, że wiosną tego roku 
zwrócił się do niego o pomoc radny Rady Gminy w Iwaniskach, mieszkaniec Kujaw Gabriel 
Majsak, abym pomógł i wsparł dokumenty jakie wpłynęły od radnego i od Miasta i Gminy 
Iwaniska w celu utworzenia tej linii, która służyć będzie starszym mieszkańcom w dzień 
świąteczny, by mogli dojechać do Iwanisk. Takie działania podjąłem, aczkolwiek nikt tu 
o tym nie powiedział, ani na komisji, ani dzisiaj. Chciałem podziękować Zarządowi Powiatu 
i Panu Sekretarzowi, który intensywnie pracował nad tym w ostatnich dniach, kiedy to 
wszystko było przygotowywane. Więc za tą pracę dziękuję i chciałbym zapytać Panią 
radną Wiesławę Słowik, dlaczego nie został do tego czasu utworzony przystanek. Gdy 
rozmawiałem o tym osobiście z Panem Burmistrzem Markiem Stańkiem i zapewniał mnie, 
że będzie utworzony. Dlaczego o to pytam? Bo w linii, którą tworzymy nie ma przystanku 
na rynku w Iwaniskach. Są to osoby starsze i o to wnioskowały. Jeżeli utworzycie ten 
przystanek, bo nie wątpię, że to zrobicie to niestety i tak nasze autobusy nie będą się tam 
przez pewien czas mogły zatrzymywać legalnie. Będzie to możliwe najwcześniej od 
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września albo od stycznia przyszłego roku. Szkoda. - Zakończył wypowiedź pan radny 
Kazimierz Żółtek.
O głos poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która powiedziała, że w imieniu 
mieszkańców Mydłowa i Kujaw serdecznie dziękuje za uruchomienie tej linii. Jeżeli chodzi 
o przystanek to przekaże Panu Burmistrzowi. Dodała, że na pewno w przyszłości będzie 
wraz z panem Burmistrzem wszystko robić, żeby taki przystanek został utworzony.

Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję w powyższym temacie, a następnie poddała 
projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXII.39.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 6 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 7 do niniejszego protokołu.

Następnie pani Przewodnicząca zarządziła 10 minutową przerwę w związku 
z koniecznością podpisania podjętej uchwały i dalszej jej realizacji (godz. 13:15)

Obrady zostały wznowione przez panią Przewodniczącą Bożenę Kornacką o godz. 13:25. 
Podczas wznowienia obrad nieobecni na sali pani Wicestarosta M. Jalowska oraz pan 
Starosta Opatowski T. Staniek.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że w dniu dzisiejszym odbyły się wszystkie posiedzenia 
komisji, podczas których zostały zaopiniowane pozytywnie wszystkie projekty uchwał. 
W związku z powyższym pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych potrzebuje 
zadawać pytania bądź są potrzebne wyjaśnienia?

Nikt do dyskusji się nie zgłosił.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Opatowskiego na lata 2022-2026.
Pani Przewodnicząca poprosiła o odczytanie treści projektu uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 
2022 - 2026 przez pana Adama Rozszczypałę - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
w Opatowie.

Pan Wiceprzewodniczący odczytał treść powyższego projektu uchwały.
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Następnie pani Przewodnicząca Bożena Kornacka poddała pod głosowanie powyższy 
projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXI1.40.2022 została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.

Wyniki imienne:
ZA (10)
Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Wojciech Majcher, 
Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wiesława Słowik, Bogusław 
Włodarczyk
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Jalowska, Tomasz Staniek

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

c) 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.

W trakcie odczytywania treści powyższego projektu uchwały na salę obrad weszli pani 
M. Jalowska - Wicestarosta oraz pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski (godz. 13:31). 
Od tej chwili obrady toczyły się w obecności 17 - osobowego składu rady.

Następnie pani Przewodnicząca poddała powyższy projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXII.41.2022 została podjęta i stanowi załącznik nr 10 
do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (11)
Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena Kornacka, Wojciech Majcher, 
Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Tomasz Staniek, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, 
Kazimierz Żółtek

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Barbara Kasińska, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wiesława Słowik, 
Bogusław Włodarczyk.
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Wynik głosowania stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

f) w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie,
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka odczytała treść projektu uchwały w sprawie 
zmiany załącznika do uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie, a następnie poddała pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXII.44.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Wyniki imienne:
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 17 do niniejszego protokołu.

g) w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w Dziennym Domu „Senior +" w Stodołach - Koloniach.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka odczytała treść projektu uchwały w sprawie 
zmiany załącznika do uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie, a następnie poddała pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXII.45.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Wyniki imienne:
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 19 do niniejszego protokołu.

h) w sprawie przyjęcia rezygnacji oraz o zmianie uchwały stwierdzenia wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji.
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Pani Przewodnicząca poprosiła o odczytanie treści projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
rezygnacji oraz o zmianie uchwały stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu w Opatowie VI kadencji przez pana Adama Rozszczypałę - 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.

Pan Wiceprzewodniczący odczytał treść powyższego projektu uchwały.

Następnie pani Przewodnicząca Bożena Kornacka poddała pod głosowanie powyższy 
projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXII.46.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Wyniki imienne:
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 21 do niniejszego protokołu.

i) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie oraz o zmianie 
uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu 
w Opatowie VI kadencji.
Pani Przewodnicząca poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu w Opatowie.

O głos poprosił pani radna Wiesława Słowik, która zgłosiła kandydaturę pani radnej 
Agnieszki Łuby - Mendyk.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są inne kandydatury.
Wobec ich braku zapytał, czy pani radna Agnieszka Luba - Mendyk wyraża zgodę na 
kandydowanie.

Pani radna Agnieszka Luba - Mendyk wyraziła zgodę na kandydowanie.

O głos poprosił pani mecenas Ewelina Płatek - Kosior, która powiedziała, że zgłoszoną 
kandydatkę należałoby zapytać również, czy rezygnuje z członkostwa w Komisji Skarg, 
wniosków i petycji, ponieważ zgodnie z przepisami członek tej komisji nie może pełnić 
takiej funkcji.
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Pani Przewodnicząca zapytała, czy kandydatka składa rezygnację.

Pani radna Agnieszka Luba - Mendyk powiedziała, że składa rezygnację z członkostwa 
w Komisji Skarg, wniosków i petycji.

Pani Przewodnicząca uznała, że wobec powyższego pani radna A. Luba - Mendyk może 
być pełnoprawnym kandydatem na Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu. Poprosiła 
o wprowadzenie kandydatury do systemu, która zostanie poddana pod i głosowanie. 
Wskazała, że Rada Powiatu w Opatowie przyjmuje ww. kandydaturę bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. Oznajmiła również, że 
wymogi zostały spełnione.

O głos poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który powiedział, iż rozumie, że można 
głosować tą kandydaturę niekoniecznie w postaci w formie pisemnej?

Pani Przewodnicząca potwierdziła słowa radnego oraz powiedziała, że proponuje 
głosować przy pomocy systemu elektronicznego.

Pan radny Zbigniew Wołcerz powiedział, że biorąc pod uwagę tą informację chciałby 
poprosić o wyłączenie kamer ponieważ, z której strony by nie filmował, będzie to 
naruszało tajność głosowania.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani mecenas E. Płatek - Kosior, która powiedziała, że 
został przygotowany parawan, który jest tak ustawiony, aby każdy radny ze swoim 
tabletem udał się w wyznaczone miejsce i zagłosował za parawanem. Dodała, że parawan 
jest tak ustawiony, aby kamera nie uwidoczniła wyniku głosowania, celem zachowania 
tajności głosowania. Pani mecenas powiedziała, że pani Przewodnicząca może odczytać 
po kolei radnych, aby się mogli udać do głosowania ze swoim tabletem.

O głos poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która zapytała panią mecenas, czy możemy, 
czy musimy?

Pani mecenas odpowiedziała, że pan radny Z. Wołcerz słusznie zauważył głosowanie nie 
będzie spełniało wymogów tajności jeśli Państwo będą głosować przy stolikach.

Biorąc powyższe pod uwagę pani Przewodnicząca wyczytywała kolejno każdego 
z radnych, którzy udali się za parawan celem oddalania głosu w głosowaniu tajnym.
Po zakończonym głosowaniu pani Przewodnicząca poinformowała o jego wynikach 
wskazując, iż w głosowaniu udział wzięło 17 radnych.
Oddano ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5.
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Wynik głosowania stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

k) w sprawie przyjęcia stanowiska kierowanego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad o podjęcie działań w celu budowy chodnika.
Pani Przewodnicząca odczytała treść projektu uchwały wraz z treścią stanowiska Rady 
Powiatu w Opatowie. Kontynuując poddała ww. treść pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXII.49.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Wyniki imienne:
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 Tl do niniejszego protokołu.

Następnie pani Przewodnicząca przeszła do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.

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