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

odbytej w dniu 27 czerwca 2022 r.

Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 15—, a zakończone o godzinie 18—. 
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.

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 zapytała, czy są uwagi do protokołu z poprzedniego 
posiedzenia.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół 
z LXII sesji Rady Powiatu w Opatowie.

W głosowaniu jawnym protokół Nr LXII 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.

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. Rozpatrywanie projektu uchwały i podjęcie uchwały rady powiatu: w sprawie 
stwierdzenia odwołania Starosty Opatowskiego:
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a) przedstawienie wniosku złożonego w dniu 25 maja 2022 r. i uzasadnienia przyczyny 
odwołania starosty,
b) zapoznanie się z opinią komisji rewizyjnej w sprawie odwołania starosty,
c) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
d) odczytanie uchwały stwierdzającej odwołanie starosty.
5. Zakończenie obrad LXI11 sesji Rady Powiatu.

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

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 4 do niniejszego protokołu.

Kontynuując pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 4.Rozpatrywanie projektu uchwały i podjęcie uchwały rady powiatu: w sprawie 
stwierdzenia odwołania Starosty Opatowskiego:
a) przedstawienie wniosku złożonego w dniu 25 maja 2022 r. i uzasadnienia przyczyny 

odwołania starosty.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka odczytała treść wniosku złożonego w dniu 25 
maja 2022 r. i uzasadnienia przyczyny odwołania starosty.
Przedmiotowy wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b) zapoznanie się z opinią komisji rewizyjnej w sprawie odwołania starosty.
Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu pana Kazimierza Żółtka - 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przestawienie opinii ww. komisji w sprawie 
odwołania starosty.
Przedmiotowa opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos.

O głos poprosił pan radny Wacław Rodek, który powiedział, że całkowicie się nie zgadza 
z zarzutami kierowanymi pod adresem starosty. Dodał, ze jego zdaniem to przewrót 
w powiecie i chore ambicje grupy radnych. Najlepiej o prawidłowym zarządzaniu 
powiatem świadczą pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej m.in. w sprawie 
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sprawozdania z wykonania budżetu, wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Zarządu Powiatu. Zachowanie grupy radnych uważa za 
nieodpowiedzialne. W swojej wypowiedzi pan radny W. Rodek odniósł się do działań 
pana radnego Kazimierza Żółtka, organizowania spotkań grupy radnych, którzy weszli do 
rady powiatu z list Prawa i Sprawiedliwości bez udziału Starosty i Wicestarosty. Podał 
również własny przykład, kiedy podczas czynności wykonywanych w jego domu pan 
radny zaglądał do łazienki, lodówki itp. i jak nieswojo czuli się z tym inni członkowie 
komisji. Pan radny poruszył również kwestie dotyczące współpracy z gminami mówiąc, iż 
z nie każdą gminą nie ma współpracy i podając przykład gminy Tarłów. Reasumując pan 
radny uznał, iż należy współpracować, a nie spiskować.

O głos poprosił również pan radny Jacek Dwojak, który powiedział, że spotkaliśmy się 
dziś by odwołać pana Starostę Tomasza Stańka. Uznał, iż jego zdaniem każdy wybrany na 
tę funkcje powinien być rozliczony po upływie kadencji. Ponadto pan radny powiedział, 
że dziwi się po co się tu dziś radni zebrali. Wskazał, iż to nie grupa radnych z PSL chce 
odwołać pana Starostę tylko ugrupowanie z którego startował do wyborów. Radny 
powiedział, że pani Przewodnicząca B. Kornacka doprowadziła do odwołania pana 
Wacława Rodka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu, bo miała ambicje by zostać 
przewodniczącą. Radny oznajmił, że był wniosek o odwołanie ale on nie zagłosuje za 
odwołaniem starosty.

O głos poprosił także pan Starosta Tomasz Staniek, który powiedział, że przez 3,5 roku 
kadencji starał się rządzić transparentnie i realizować programy najlepsze dla 
społeczeństwa w każdej dziedzinie. W każdej społeczności są nieporozumienia również 
pomiędzy radnymi. Ustawodawca przewidział, że do dnia procedowania wniosku 
o odwołanie musi upłynąć 30 dni, które spędziliśmy na szukaniu pozytywnych rozwiązań 
dla powiatu, aby program, z którym szliśmy do wyborów był konsekwentnie 
realizowany. Mam nadzieję, że rany się zabliźnią - mówił pan Starosta. Poprosił 
o pozwolenie dokończenia tej kadencji, a społeczeństwo niech w 2023 roku zadecyduje 
kto ma sprawować władzę.

Następnie pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani radnej Wiesławie Słowik, która 
powiedziała, że przykro jest jej, że przez ostatnie 3 lata nie mogła uczestniczyć np. 
w odbiorach dróg. Uważała, że cały czas dobrze współpracowała z władzami powiatu. 
Wspomniała, że sama tworzyła PIS w gminie Iwaniska i dziś, gdy przychodzi podejmować 
wspólne decyzje wypadałoby zadzwonić i zaprosić Burmistrze Gminy Iwaniska np. na 
odbiory dróg. Podzieliła również wypowiedź pana radnego W. Rodka, że to nie chore 
ambicje powinny zwyciężyć. Pani radna powiedziała, że zapisała słowa wypowiedziane 
przez pana Starostę co do wspólnej, lepszej przyszłości. Poprosiła o lepszą współpracę 
w celu zabezpieczenia potrzeb wspólnoty oraz by traktow3ali wszystkich radnych 
jednakowo.
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O głos poprosił pan radny Kazimierz Żółtek, który nie zgodził się z zarzutami, które 
w jego kierunku skierował pan radny W. Rodek, zaznaczając, iż nie będzie ich w dniu 
dzisiejszym komentował, nie mniej jednak skomentuje to podczas kolejnej sesji bardzo 
szeroko o ile pani Przewodnicząca znajdzie miejsce w porządku obrad. Dziś nie będzie 
wchodził w polemikę z ludźmi, z którymi się całkowicie nie zgadza i nie mają nic 
wspólnego z rzeczywistością, dlatego nie zasługują na komentarz. Pan radny odniósł się 
także do wypowiedzi co do chorych ambicji mówiąc, że chore ambicje ma 10 radnych? 
Podczas ostatniej sesji absolutoryjnej padło zdanie, że nie ma tutaj opozycji, co go 
wówczas ucieszyło i życzył sobie by trak zostało. Niestety stało się inaczej. Pan radny 
przypomniał także o swoich sukcesach w samorządzie oraz tym, że od początku 
dopominał się o swoje stanowisko w radzie. Prawo głosu dali mu wyborcy i to jest jego 
siła. Jeśli zajmuje stanowisko w jakiejś sprawie to zawsze ma z tyłu głowy, jak to ocenią 
wyborcy. Powstał zamęt w radzie, ale sądzi, że urodzi się z tego coś dobrego. Jest 
przekonany, że po burzy następuje oczyszczenie i budowa czegoś w przejrzystych 
warunkach, a nie tumanach kurzu. Ponadto sądzi, że pan Starosta nie podzieliłby aż tak 
krytycznego zdania pana radnego W. Rodka co do jego osoby. Wszystkim 
wnioskodawcom przyświecał cel, by doprowadzić do takiej przemiany by powiat dostał 
nowy motor napędowy.

Pani Przewodnicząca poprosił o to by radni nie polemizowali pomiędzy sobą.

O głos poprosił pa radny J. Dwojak, który powiedział, że pan radny K. Żółtek ocenił 
samego siebie i powiedział pan, że nie jest pan nic wart. Podpisał się pan pod wnioskiem 
o odwołanie, a dziś pan mówi, że Starosta jest dobry. „Kim pan jest i w co pan gra?" Pan 
radny J. Dwojak powtórzył, że to nie PSL chce odwołania starosty tylko radni PIS.

O głos poprosił pan Wiceprzewodniczący Adam Rozszczypała, który powiedział, iż nie 
sądził, że będzie taka dyskusja, gdyż zostało podpisane porozumienie. Odniósł się do 
wysłuchanej opinii Komisji Rewizyjnej i cieszy się z przeciwnego głosu pani radnej 
A. Frejlich. Odniósł się również do krzywdzącej sprawy dot. odwołania pana W. Rodka 
z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu i nietaktownych zachowań pana radnego 
K. Żółtka w sprawie mandatu radnego W. Rodka. Wszyscy widzieli wady u starosty, a nie 
u siebie. Ostatnio nie zabierał głosu podczas obrad sesji, bo liczył, że dojdzie do 
porozumienia, gdyż nie chciał nikogo urazić z koleżanek i kolegów radnych. Pan radny 
A. Rozszczypała pochwalił ogrom zasług pana Starosty mówić, iż w jego odczuciu to 
wybitny człowiek (choć inni mogą mieć odmienne zdanie), a także podziękował panu 
radnemu J. Dwojakowi za dobre słowa skierowane pod adresem Starosty, gdyż nigdy nie 
sądził, że ktoś z opozycji może się tak wypowiedzieć.

O głos poprosił również pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że na 
podsumowanie przyjdzie czas, natomiast wniosek podpisał z całą konsekwencją 
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i świadomością, gdyż pracę Zarządu Powiatu w Opatowie ocenia jako bardzo złą. Dziś 
słyszy, że co niektórzy podpisali się pod tym co zostało odczytane, a w ciągu dwóch dni 
zmieniło się komuś zdanie to nie chce tego komentować z szacunku do radnych, 
a wyborcy to ocenią. Pan radny powtórzył, że z pełną świadomością podpisał ten 
wniosek z całą pewnością zagłosuje za odwołaniem starosty. Pan radny B. Włodarczyk 
powiedział, że wypowie się również na sesji absolutoryjnej co do plusów, minusów 
i wówczas będzie można pokazać zyski, zasługi mniejsze lub większe.

O głos poprosiła pani radna W. Słowik, która powiedziała, ze słuchając przedmówców 
usłyszała zdanie, które zapisała i zwracając się do pana Starosty poprosiła 
o wytłumaczenie sformułowania „doprowadzić do zmiany, by wyjść z kurzu". 
Funkcjonowanie uważa za dobre, radni podejmują wspólnie daleko idące uchwały i nie 
wie jaki tu może być kurz.

Pan Starosta powiedział, że nie wypowiadał takich słów.

Pani radna W. Słowik powiedziała, że wie, że to nie słowa pan Starosty, ale ona nie widzi 
tu żadnego kurzu, który gdzieś osiadł i dlatego prosi o wytłumaczenie.

Pan Starosta powiedział, że nie chciałby, aby radni wypominali sobie słowa niegdyś 
wypowiedziane i by słuchali tego wyborcy.

O głos poprosiła pani radna Aneta Bławat, która powiedziała, że 1,5 miesiąca temu 
rozmawiała z osobami, które mówiły, że ni widzą współpracy, a wręcz dalsza współpraca 
z panem Starosta jest niemożliwa. Dlatego zdecydowała się przystąpić do działań, aby 
można było stworzyć grupę, która będzie mogła zarządzać powiatem i będzie działała 
ponad podziałami. Spodobało się jej się to, że zaczęła się tworzyć grupa z różnych 
ugrupowań (tak według niej powinno być), gdzie każdy mieszkaniec mógłby mieć coś dla 
siebie. To wzbudziło ogromny szacunek, gdyż te osoby odważyły się zmienić swój 
kierunek działania i doprowadzić do odwołania pana Starosty Tomasza Stańka. Było dużo 
spotkań, mówiliśmy jednym głosem, aż do dnia kiedy się to urwało i przestało istnieć. 
Nie będę nikogo krytykować, każdy niech głosuje według własnego sumienia. Dla swoich 
wyborów powiem tylko, że z pełną świadomością zagłosuję za odwołaniem starosty, bo 
jestem to winna osobom, które się o to do mnie zwracały i nie chciałabym ich zawieść - 
zakończyła wypowiedź pani radna A. Bławat.

O głos ponownie poprosił pan radny J. Dwojak, który powiedział, że podpisało się 10 
osób, tym jednym, którego brakował był on. Radny powiedział, że dziwi się temu co się 
dzieje w dniu dzisiejszym szczególnie pani Przewodniczącej.

Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję i prze3szła do realizacji dalszej części obrad.
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c) przeprowadzenie głosowania (tajnego).
Pani Przewodnicząca zapytała radnych, czy chcą głosować w systemie elektronicznym, 
czy przy pomocy kart do głosowania.
Postawiła wniosek formalny, aby przeprowadzić głosowanie tajne na kartach.

O głos poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który zgłosił wniosek przeciwny tj. by 
głosować przy pomocy systemu elektronicznego.

Pani Przewodnicząca poprosiła o wprowadzenie wniosków do sytemu elektronicznego.

O głos poprosiła pani mecenas Ewelina Płatek - Kosior, która powiedziała, że jeśli 
wniosek o głosowanie na kartach zostanie odrzucony to podstawowym sposobem 
głosowania jest głosowanie w systemie.

Pani Przewodnicząca poprosiła o wprowadzenie wniosku o głosowanie na kartach, 
a następnie poddała wniosek pod głosowanie.

Wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania tajnego na kartach został przyjęty.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Barbara Kasińska, 
Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Bogusław 
Włodarczyk, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek
PRZECIW (3)
Bożena Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Zbigniew Wołcerz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Aneta Bławat, Wojciech Majcher

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o konieczności wyboru Komisji Skrutacyjnej.

O głos poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który zgłosił 3 kandydatury do Komisji 
Skrutacyjnej panią radną Barbarę Kasińską, panią radną Anetę Bławat oraz pana 
radnego J. Dwojaka.

Pan Starosta Tomasz Staniek zgłosił kandydatkę panią Alicję Frejlich.

Pani radna Wiesława Słowik zgłosiła kandydaturę pani Agnieszki Łuby - Mendyk.
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Pani Przewodnicząca zapytał, czy wskazani kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie.

Pani radna Aneta Bławat nie wyraziła zgody na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Pozostali kandydaci tj. pani radna Barbara Kasińska, pani radna Alicja Frejlich, pani radna 
A. Luba - Mendyk i pan radny J. Dwojak wyrazili zgodę.

Pani Przewodnicząca poprosiła o wprowadzenie kandydatów do systemu, a następnie 
poddała każdą z kandydatur pod głosowanie.

Wyniki głosowań przedstawiały się następująco:
Głosowano w sprawie: Barbara Kasińska
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 8 do niniejszego protokołu.

Głosowano w sprawie: Jacek Dwojak
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 9 do niniejszego protokołu.

Głosowano w sprawie: Alicja Frejlich
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 10 do niniejszego protokołu.
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Głosowano w sprawie: Agnieszka Łuba-Mendyk
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 11 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodniczą oznajmiła, że skład Komisji Skrutacyjnej został wybrany jednogłośnie, 
po czym, poprosiła o ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej i przystąpienie do 
czynności, jak również ogłosiła 5 minutową przerwę (godz. 15:58).

Obrady zostały wznowione o godz. 16:13.

Pani Przewodnicząca poprosiła Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do realizacji zadań.

Następnie głos zabrała pani radna B. Kasińska - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, 
która przedstawiła obowiązujące zasady głosowania, stanowiące załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu.

Nastąpiło rozdanie kart do głosowania. Radni odebrali karty kwitując ich odbiór na liście 
stanowiącej załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po oddaniu głosów tj. wrzuceniu kart do głosowania do urny przez wszystkich radnych 
komisja przystąpiła do obliczania głosów.

Po zakończeniu prac komisji pani Przewodnicząca Bożena Kornacka poprosiła panią 
Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu w sprawie odwołania 
Starosty Opatowskiego VI kadencji.

Pani Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Barbara Kasińska odczytała treść protokołu 
Komisji Skrutacyjnej, informując (przy 17 głosach ważnych), iż oddano następującą liczbę 
głosów:
- 5 głosów za,
- 11 głosów przeciw,
- 1 głos wstrzymujący się.
Pani Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, że w wyniku nie osiągnięcia 
większości głosów co najmniej 3/5 ustawowego składu rady pan Tomasz Staniek nie został 
odwołany z funkcji Starosty Opatowskiego VI kadencji.
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Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Karty do głosowania stanowią załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

d) odczytanie uchwały stwierdzającej odwołanie starosty.
Pani Przewodnicząca powtórzyła wynik uzyskany w głosowaniu tajnym mówiąc, iż 
w wyniku nie osiągnięcia większości głosów co najmniej 3/5 ustawowego składu rady 
uchwała o odwołaniu Starosty Opatowskiego nie została podjęta i w związku z powyższym 
nie będzie odczytywana.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

O głos poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który podziękował za wynik głosowania, 
gdyż to wyraz chęci, aby powiat rozwijał się według koncepcji przyjętej na początku 
kadencji. Dodał, iż dołoży wszelkich starań, aby relacje w radzie powiatu układały się 
w sposób pozytywny.

Następnie pan Starosta zgłosił wniosek formalny następującej treści:

W związku ze złożeniem rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu w Opatowie przez 
Panią Anetę Werońską i Krzysztofa Hajdukiewicza, wnoszę w trybie art. 15 ust. 2 ustawy 
o samorządzie powiatowym o zmianę porządku obrad poprzez jej rozszerzenie o pkt 5 
w brzmieniu:
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Opatowie:
1) w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie 
uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie (uchwała 
dot. Krzysztofa Hajdukiewicza);
2) w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie 
uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie (uchwała 
dot. Anety Werońskiej);
3) w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały 
w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie 
a następnie przenumerowanie pozostałych punktów.

Kontynuując pan Starosta zgłosił także drugi wniosek formalny o następującej treści:

Wnoszę o zarządzenie przerwy w obradach Rady Powiatu w Opatowie w celu 
zaopiniowania zgłoszonych uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Powiatu 
w Opatowie, którą poprowadzi najstarsza wiekiem przewodnicząca Pani Alicja Frejlich.

O zabranie głosu poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że sesja 
została zwołana w trybie nadzwyczajnym, nie była zwołana na wniosek starosty i zarządu 
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dlatego zgodnie z przepisami prawa tylko wnioskodawca może zgłosić wniosek o zmianę 
porządku obrad. Dlatego tez uważa złożony wniosek za bezcelowy.

O głos poprosiła pani mecenas Ewelina Płatek - Kosior, która poinformowała, że przepisy, 
o których mówi pan radny B. Włodarczyk odnoszą się do zwołania sesji w trybie 
nadzwyczajnym na wniosek zarządu bądź wnioskodawców w przeciągu 7 dni. Wówczas 
w zw. z art. 8 potrzebna jest zgoda wnioskodawcy. Tu w tym wypadku nie było zwołania 
na niczyj wniosek tylko z kompetencji, które posiada Przewodnicząca Rady Powiatu. 
Wyjaśniła również, że pan Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad w trybie art. 15 
ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, gdzie każdy porządek obrad może zostać 
zmieniony bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

O głos ponownie poprosił pan radny Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że przed 
chwilą z uśmiechem na twarzy ktoś się z kimś dogadał, nowe podejście, nowa jakość, 
nowe ustalenia, mieliśmy wspólnie funkcjonować. Wynik wyboru był jaki był i każdy 
z podpisanych pod wnioskiem odpowie sobie jak się dzisiaj zachował. Za chwilę mamy 
wprowadzany nowy zwyczaj. Dziękuję bardzo ja opuszczam sesję, ponieważ nie 
wprowadzamy niczego nowego - mówił pan radny B. Włodarczyk. Zwracając się do pani 
mecenas powiedział, że była to sesja nadzwyczajna, a nie zwyczajna i dalej uważa, że tylko 
wnioskodawca mógłby to zrobić, nie mniej jednak nie będzie się przegadywał i opuszcza 
sesję w ramach protestu (godz. 16:42).
Od tej chwili obrady toczyły się w obecności 16 - osobowego składu rady.

O głos prosił pan radny Jacek Dwojak, który stwierdził, że jednak PIS dogadał się z PSL.

O głos poprosił także pan radny Zbigniew Wołcerz, który zapytał pana Starostę, czy nadal 
podtrzymuje swój wniosek? Pojutrze jest kolejna sesja i nie widzi problemu, abytą sesję 
poszerzyć o ten punkt.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że w na kolejnej sesji jest bardzoi dużo punktów do 
zrealizowania.

Pan radny Z. Wołcerz odpowiedział, że wie, ale to prośba do pana Starosty, aby nie było 
później niesmaku po tym co tutaj się przed chwilą stało. Dodał, że wniosek formalny 
zawsze można wycofać.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu Staroście Tomaszowi Stańkowi, który poprosił 
radnych, aby procedował zgłoszony wniosek celem zakończenia spornych kwestii.

Pani Przewodnicząca poprosiła o w prowadzenie do systemu zgłoszonych wniosków 
formalnych.
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O głos poprosiła pani radna W. Słowik, która zapytała kiedy złożone zostały wnioski 
z rezygnacjami.

Pan Starosta odpowiedział, że członkowie zarządu podali się już wcześniej do dyspozycji tj. 
na początku naszego kryzysu, a dziś wpłynęły do biura rady.

O głos poprosił pan radny J. Dwojak, który powiedział, iż rozumie, że skoro składają 
członkowie zarządu składają rezygnację tzn., że się nie sprawdzili. Dodał, że 30.06.2022 
będzie w takim układzie głosował za nieudzieleniem absolutorium, bo to oznacza, że coś 
jest nie tak.

Pan Starosta odpowiedział, że w każdym rządzie, czy zarządzie od czasu do czasu 
przeprowadza się rekonstrukcje, a osoby składające rezygnacje tj. pani Aneta Werońska 
oraz pan Krzysztof Hajdukiewicz doskonale sprawdzili się na swoich funkcjach. 
Podziękował za postawę jaką prezentowali prze 3,5 roku pełnienia tych funkcji, a także za 
wszystkie dotychczasowe zasługi, w tym realizację powierzonych zadań wynikającą 
z podziału kompetencji. Dodał, iż nie zakańcza z ww. osobami współpracy, a przywilejem 
starosty jest desygnowanie osób na członków zarządu. Dlatego prosi radnych 
o procedowanie zgłoszonych wniosków.

O głos prosiła pani radna Wiesława Słowik, która powiedziała, że będzie śledzić dobry 
kierunek i rekonstrukcję, którą pan Starosta będzie obecnie przeprowadzał.

O głos poprosił pan radny J. Dwojak, który powiedział, że widać w jakim kierunku to idzie. 
Zwracając się do wyborców oznajmił, iż to co się dzieje, te sukcesy mogą zawdzięczać 
takim osobom jak pani B. Kornacka, pan M. Wolański panu K. Żółtek oraz pani A. Bławat.

O głos poprosił również pan radny M. Wolański, który zwracając się do pana radnego 
J. Dwojaka powiedział, że cieszy się z tego, że radny docenia poczynania innych radnych, 
gdyż to oni są głodem wyborców, to radni przychodzą z tymi problemami do starosty.

O głos poprosiła pani radna Aneta Bławat, która powiedziała, że jej zasługi dla powiatu 
opatowskiego są ogromne bardzo duże, gdyż jako zwykła radna powiatu ściągnęła do 
powiatu ponad 30 min zł i realizowała ponad 25 wniosków. Dlatego też cieszy się, że pan 
radny Dwojak docenia jej zasługi.

Pan radny powiedział, żeby pani radna A. Bławat powiedziała dzięki komu zawdzięcza 
swoje osiągnięcia.

Pani Przewodnicząca zaapelowała o spokój.
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Pani radna A. Bławat powiedziała, że chętnie odpowie na pytanie radnego. 
Odpowiedziała, że ściągnęła takie same środki za PIS jak i PSL i uważa, że jeśli ktoś bardzo 
ciężko pracuje to może osiągnąć bardzo duże sukcesy.

Pan radny Z. Wołcerz poprosił panią Przewodniczącą o zakończenie dyskusji.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu zgłaszającemu się panu radnemu Kazimierzowi 
Żółtkowi, który powiedział, aby pani Przewodnicząca pilnowała przebiegu porządku obrad 
i respektowała dyscyplinę wśród radnych.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że zwracała uwagę radnym i prosiła o nie robienie 
wycieczek personalnych i nie polemizowanie, gdyż nikomu to nie służy. Następnie pani 
Przewodnicząca poddała pierwszy wniosek zgłoszony przez pana Starostę.

W głosowaniu jawnym wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad został przyjęty. 
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (12)
Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena Kornacka, 
Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz 
Staniek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek
PRZECIW (4)
Jacek Dwojak, Barbara Kasińska, Wojciech Majcher, Zbigniew Wołcerz.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Następnie pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie drugi wniosek formalny 
zgłoszony przez pana Starostę tj. o zarządzenie przerwy w obradach Rady Powiatu 
w Opatowie w celu zaopiniowania zgłoszonych uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji 
Rady Powiatu w Opatowie, którą poprowadzi najstarsza wiekiem przewodnicząca Pani 
Alicja Frejlich.

W głosowaniu jawnym wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad został przyjęty. 
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (14)
Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Barbara Kasińska, 
Bożena Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława 
Słowik, Tomasz Staniek, Maciej Wolański, Zbigniew Wołcerz, Kazimierz Żółtek 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jacek Dwojak, Wojciech Majcher.
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Wynik głosowania stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Wobec powyższego pani Przewodnicząca Bożena Kornacka zarządziła 30 minutową 
przerwę w obradach celem odbycia wspólnego posiedzenia komisji stałych 
i zaopiniowania zgłoszonych projektów uchwał (godz. 16:57).

Obrady zostały wznowione o godz. 17:37 i toczyły się w obecności 15 - osobowego składu 
rady.
Nieobecni radni: pan B. Włodarczyk oraz pan Zbigniew Wołcerz.

Ad. 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Opatowie w sprawie:
1) w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie 

uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie 
(uchwała dot. Krzysztofa Hajdukiewicza).
Pani Przewodnicząca poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektów uchwał. 
Następnie wobec braku zgłoszeń do dyskusji odczytała projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały 
w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie (uchwała dot. 
Krzysztofa Hajdukiewicza), po czym poddała pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXII 1.50.2022 została podjęta i stanowi załącznik nr 
19 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (11)
Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Barbara Kasińska, 
Bożena Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Tomasz Staniek, Maciej 
Wolański, Kazimierz Żółtek
PRZECIW (1)
Jacek Dwojak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Wojciech Majcher, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

2) w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie 
uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie 
(uchwała dot. Anety Werońskiej).
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka 
Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru 
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członków Zarządu Powiatu w Opatowie (uchwała dot. Anety Werońskiej), po czym 
poddała pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXI11.51.2022 została podjęta i stanowi załącznik nr 
21 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (11)
Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Barbara Kasińska, 
Bożena Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Tomasz Staniek, Maciej 
Wolański, Kazimierz Żółtek
PRZECIW (1)
Jacek Dwojak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Wojciech Majcher, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

O głos poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która powiedziała, że współczuje 
podjęcia takich decyzji, gdyż rozumie doskonale co to znaczy wysiąść w biegu pociągu.

Nastąpiły podziękowania dla pani Anety Werońskiej oraz pana Krzysztofa 
Hajdukiewicza.

Salę obrad opuściła pani radna Barbara Kasińska. Od tej chwili obrady toczyły się 
w obecności 14- osobowego składu rady (godz. 17:42).

3) w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały 
w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie.
O głos poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który jako wskazała na członków zarządu 
kandydatury pana Macieja Wolańskiego oraz pana Kazimierza Żółtka.

Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby głosowanie tajne odbyło się za pomocą 
systemu do głosowania.

O głos poprosił pan radny J. Dwojak, który powiedział, że nie będzie uczestniczył 
w głosowaniu ponieważ nie uznaje zgłoszonych kandydatur i uważa, że poprzednicy 
sprawowali dobrze swoje funkcje. Pan radny opuścił salę obrad godz. 17:44. Od tej 
chwili obrady toczyły się w obecności 13-osobowego składu rady.
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Pani Przewodnicząca poprosiła o udanie się w wyznaczone miejsce za parawan celem 
oddania głosu w głosowaniu tajnym. Pani Przewodnicząca odczytywała imiona 
i nazwiska radnych, którzy kolejnego udawali się oddać głos.

Pani radna Wiesława Słowik zwróciła uwagę, iż nie padło pytanie, czy radni wyrażają 
zgodę.

Głosowano w sprawie: Wybór członka: Maciej Wolański
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
ZA: 9, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Pan Maciej Wolański został wybrany na funkcję Członka Zarządu Powiatu w Opatowie. 
Wynik głosownia stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca zapytała pana Macieja Wolańskiego, czy wyraża zgodę na pracę 
w zarządzie powiatu.

Pan Maciej Wolański wyraził zgodę.

Pani mecenas E. Płatek - Kosior zwróciła uwagę, iż radni/kandydaci powinni złożyć 
również rezygnację z pełnionych dotychczas funkcji w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji 
skarg, wniosków i petycji.

Pan Maciej Wolański złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji 
skarg, wniosków i petycji oraz członka Komisji Rewizyjnej.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy pan radny Kazimierz Żółtek wyraża zgodę na 
kandydowanie.

Pan radny Kazimierz Żółtek wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył rezygnację 
z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Pani Przewodnicząca poprosiła o udanie się w wyznaczone miejsce za parawan celem 
oddania głosu w głosowaniu tajnym. Pani Przewodnicząca odczytywała imiona 
i nazwiska radnych, którzy kolejnego udawali się oddać głos.

Głosowano w sprawie: Wybór członka: Kazimierz Żółtek
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Pan Kazimierz Żółtek został wybrany na funkcję Członka Zarządu Powiatu w Opatowie. 
Wynik głosownia stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
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Pani Przewodnicząca odczytał treść uchwały Nr LXII.52.2022 podjętej w głosowaniu 
tajnym.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

O głos poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który podziękował z wytrwałość 
i dotrwanie do końca sesji. Ma nadzieję, że kryzys został zażegnany i że nowa dobra 
zmiana, która nastąpiła w 2018 r. będzie kontynuowana. Pan Starosta podziękował za 
pracę pani Anecie Werońskiej oraz panu Krzysztofowi Hajdukiewiczowi, jak również 
pogratulował i powiatu w składzie Zarządu Powiatu panów Macieja Wolańskiego 
i Kazimierza Żółtka. Pan Starosta przeprosił radnych także za niestosowne słowa, które 
padły kiedyś z jego strony oraz mieszkańców za powstałe zamieszanie. Uznał, iż dobrą 
pracą zostanie to wynagrodzone.

O głos poprosił pan Kazimierz Żółtek, który podziękował za wybór na funkcję Członka 
Zarządu Powiatu w Opatowie. Zapewnił o solidnej pracy dla dobra powiatu.

O głos poprosił pan Maciej Wolański, który także podziękował za wybór na funkcję 
Członka Zarządu Powiatu w Opatowie. Dodał, że będzie się starał godnie i solidnie 
wypełniać swoje obowiązki.

Pani Przewodnicząca podziękowała za dotychczasową pracę pani A. Werońskiej oraz 
panu K. Hajdukiewiczowi, jak również pogratulowała nowo wybranym, członkom 
zarządu życząc owocnej pracy i współpracy.

Ad. 6. Zakończenie obrad LXI11 sesji Rady Powiatu.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka poinformowała, że porządek obrad został 
zrealizowany, po czym wypowiedziała formułę - „zamykam obrady LXIII sesji Rady Powiatu 
w Opatowie".
Na tym sesję ząkończono.

Protokołowała: r Przewodniczący Rady
J u sty n a Zd y bCtuLu ,

( 7\ \/ Bożena Kornacka
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