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Protokół Nr LXVI.2O22 
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie 

odbytej w dniu 30 sierpnia 2022 r.

Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 13—, a zakończone o godzinie 16—. 
W sesji wzięło udział 16 radnych, na ogólną liczbę 16 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 16 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 LXV sesji Rady Powiatu w Opatowie.

W głosowaniu jawnym protokół Nr LXV został przyjęty.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (16) 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, Kazimierz Żółtek.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt porządku obrad, a następnie zapytała, czy są uwagi.
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Złożenie ślubowania na radnego Rady Powiatu w Opatowie.
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5. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
7. 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 ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, 
pedagogów specjalnych,

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opatowski,

d) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji 
skarg, wniosków i petycji,

e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Opatowski porozumienia z 
Powiatami Staszewskim, Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania 
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina 
Wisły na lata 2021-2030,

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Zakończenie obrad LXVI sesji Rady Powiatu.

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

O zabranie głosu poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który zgłosił wniosek formalny 
o następującej treści: „Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zgłaszam wniosek formalny 
o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie w pkt 7 ppktf, g, i h w brzmieniu:
f) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji 
budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu,
g) o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego, 
h) w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.".

Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek formalny. 
Wniosek formalny został przyjęty.
Wyniki imienne:
ZA (15)
Aneta Bławat, 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, Kazimierz Żółtek 
PRZECIW (1) Jacek Dwojak
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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Następnie pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęcie porządku obrad wraz 
z przegłosowaną zmianą.
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Złożenie ślubowania na radnego Rady Powiatu w Opatowie.
5. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
7. 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 ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, 
pedagogów specjalnych,

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opatowski,

d) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji 
skarg, wniosków i petycji,

e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Opatowski porozumienia z 
Powiatami Staszewskim, Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania 
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina 
Wisły na lata 2021-2030,

f) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej 
Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu,

g) o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego,
h) w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Zakończenie obrad LXVI sesji Rady Powiatu.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pani Przewodnicząca poddała odczytaną treść pod 
głosowanie.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
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, Wojciech Majcher, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, 
Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jacek Dwojak, Bogusław Włodarczyk
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Wynik głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Kontynuując pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4. Złożenie ślubowania na radnego Rady Powiatu w Opatowie.
W związku z postanowieniem NR 22/2022 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie 
obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Opatowie w okręgu nr 2 w miejsce wygasłego 
mandatu radnego Zbigniewa Wołcerza do Rady Powiatu w Opatowie wstępuje pan Tomasz 
Świątek.

Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka oddała głos panu Tomaszowi Świątkowi, który krótko 
przedstawił swoją osobę, podziękował wyborcom za oddany na niego głos, po czym złożył 
ślubowanie Radnego Rady Powiatu.
Treść ślubowania radnego stanowi załącznik od nr 6 do niniejszego protokołu.
W związku ze ślubowaniem przez nowego radnego dalsze obrady prowadzone są w 17 
osobowym składzie.

Ad. 5. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka udzieliła głosu panu Tomaszowi Stańkowi - Staroście 
Opatowskiemu, który przedstawił okresową informację o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy 
sesjami stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Pani Przewodnicząca zapytała, 
czy są pytania do pana Starosty w realizowanym punkcie.

Wobec braku głosów pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.

Ad. 6. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie.

O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która odczytała poszczególne fragmenty 
odpowiedzi na złożoną przez nią interpelacje podczas ostatnich obrad sesji w dniu 19 lipca 
2022 r.
Radna poprosiła o:
- wyjaśnienie zakresu prac w ramach oczyszczenia rowów przydrożnych,
- o rozpatrzenie niewłaściwego usuwania wód opadowych oraz mułu rzecznego w m. 
Boduszów. Radna podkreśliła, iż podnosi ten problem kilkukrotnie.
- o zlecenia zadania wykonania nowych przepustów,
- o wykonanie chodnika oraz przejścia dla pieszych na odcinku drogi prowadzącej do m. 
Piskrzyn, gdzie znajduje się kopalnia.
Podsumowując pani Wiesława słowik podkreśliła, iż nie potrzeba wiele, aby nasi mieszkańcy 
byli zadowoleni, wystarczy dobra wola oraz, to aby radni stanowili jedność. Powiedziała, iż 
jest to bardzo ważne.
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Salę obrad opuścił pan Wojciech Majcher (godz. 13.33), dalsze obrady prowadzone są w 16 
osobowym składzie.

O zabranie głosu poprosiła pani Barbara Kasińska, która wniosła o głęboka analizę arkuszy 
organizacyjnych, rozwiązań umów o prace oraz aby przyjrzeć się, czy przydział godzin jest 
zgodny z posiadanymi przez nauczycieli kwalifikacjami.

O zabranie głosu poprosił pan Bogusława Włodarczyk, który poinformowała, iż w podczas 
posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 29 sierpnia 2022 r. złożył rezygnacje 
z pełnienia funkcji przewodniczącego ww. komisji. Radny poinformował, iż w dniu 
dzisiejszym w ogóle zgłasza rezygnację z członka komisji skarg, wniosków i petycji.
W dalszych słowach wypowiedzi radny odniósł się do proponowanych zapisów zmian 
w statucie powiatu opatowskiego, który jego zdaniem jest dostosowywany do sytuacji.
Następnie radny odczytał fragment protokołu z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji 
dot. ewentualnego wyłączenia jego osoby z toczącego się postępowanie wyjaśniającego 
w przedmiocie skargi o mobbing, w związku z tym, iż był on w grupie osób, które podpisały 
się pod wnioskiem o odwołanie Dyrektora Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej 
- Curie. Pan Bogusław Włodarczyk poinformował, iż podczas wskazanego posiedzenia 
komisji radna Aneta Bławat zgłosiła wniosek formalny o stanowisko obsługi prawnej 
starostwa w przedmiocie pracodawcy dla dyrektora szkoły.
Radny odczytał stanowisko pani mecenas A. Piątkowskiej, dodał, iż on nie zgodził się z tym 
stanowiskiem i poprosił o odwołanie się do orzecznictwa NSA o Sądu Najwyższego.
Pan Bogusław Włodarczyk, poinformował, iż podczas następnego posiedzenia komisji skarg, 
wniosków i petycji zaproponował, aby zwołać nadzwyczajną sesję rady powiatu, podczas 
której tematem byłoby jedynie kompleksowe omówienie funkcjonowania Zespołu Szkół 
w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz funkcjonujący przy niej stowarzyszeń. 
Podkreślił, iż uważa, iż Rada Powiatu w Opatowie oraz mieszkańcy powinni mieć możliwość 
zapoznania się z całością dokumentacji oraz stanowiskami wszystkich stron.

O zabranie głosu poprosił pan Jacek Dwojak, który poinformował, iż podczas komisji 
rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu w dniu 18 lipca poprosił o wykaz inwestycji 
w poszczególnych gminach powiatu z przeliczeniem na jednego mieszkańca. Radny odczytał 
fragmenty udzielonej odpowiedzi.

O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która poprała pomysł radnego Bogusława 
Włodarczyka w temacie zwołania nadzwyczajnej sesji rady powiatu dot. Zespołu Szkół w 
Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie.

O zabranie głosu poprosiła pani Agnieszka Luba - Mendyk, która również poparła ww. 
pomysł.
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O zabranie głosu poprosił pan Jacek Dwojak, który zapytał, czy wszyscy obecni na sali obrad 
odwiedzili szkołę w Ożarowie. Radny podkreślił zasługi dyrektora M. Stańczyka, który jego 
zdaniem doprowadził do pięknego wyglądu tego obiektu.

O zabranie głosu ponownie poprosił radny B. Włodarczyk, który powiedział, iż on nie ocenia, 
czy dyrektor został prawidłowo odwołany czy nie i podtrzymuje stanowisko w temacie 
zwołania sesji, gdyż uważa, że każdy ma prawo aby móc zapoznać się z dokumentacją oraz 
wysłuchać wyjaśnień wszystkich stron.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że nikt więcej nie zgłosił się do wypowiedzi wobec czego 
przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.

Ad. 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2022 - 2026.
Pani Przewodnicząca poinformowała, że projekty uchwał w tym dot. wieloletniej 
prognozy finansowej oraz zmian w budżecie były przedmiotem obrad komisji stałych 
i zostały pozytywnie zaopiniowane. Zapytała, czy są pytania do projektów uchwał 
budżetowych?

Salę obrad opuścił pan Maciej Wolański (godz. 13.58), dalsze obrady prowadzone są 
w 15 osobowym składzie.

Pani Przewodnicząca poinformowała, iż w myśl zapisu § 25 ust. 3 nowego statutu 
powiatu opatowskiego z dnia 19 lipca br. treść projektów uchwał poddawana pod 
głosowanie nie musi być odczytywana przez przewodniczącego rady , z uwagi na jej 
jawność i dostępność zarówno dla radnych, jak i mieszkańców w Portalu Mieszkańca 
oraz w Biuletynie informacji Publicznej. Dodała, iż przewodniczący jedynie informuje 
o tytule uchwały, która będzie poddawana pod głosowanie.

Nikt się nie zgłosił się do zabrania głosu wobec czego pani Przewodnicząca poddała 
projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXVI.73.2022 została podjęta i stanowi załącznik nr 8 
do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (14)
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Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Barbara 
Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Adam 
Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Tomasz Świątek, Kazimierz Żółtek.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bogusław Włodarczyk.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
Na sale obrad wszedł pan Maciej Wolański (godz. 14.13), dalsze obrady prowadzone są 
w 16 osobowym składzie.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są potrzebne wyjaśnienia do przedmiotowego 
projektu uchwały.

O zabranie głosu poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który uzasadniając dlaczego 
wstrzymał się od głosu ww. głosowaniu powiedział, iż jest to związane z tym, iż zmiany 
dotyczą również środków na inwestycję we Włostowie, której on od początku był 
przeciwny. Radny poinformował, iż w tym głosowaniu również z tego samego powodu 
wstrzyma się od głosu.

Nikt więcej nie zgłosił się do głosu, wobec czego pani Przewodnicząca poddała projekt 
uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXVI.74.2022 została i stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (15)
Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Barbara 
Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Adam 
Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Tomasz Świątek, Maciej Wolański, 
Kazimierz Żółtek.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bogusław Włodarczyk.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

c) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, 
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 
doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Opatowski.
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Pani Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opatowski.

Wobec ich braku poddała ww. projekt pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXVI.75.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (16)
Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Barbara 
Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Adam 
Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Tomasz Świątek, Bogusław Włodarczyk, 
Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.

d) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji skarg, 
wniosków i petycji.
Pani Przewodnicząca poinformowała, iż nowy radny pan Tomasz Światek, zgłosił chęć 
uczestnictwa w komisji skarg, wniosków i petycji, dodała również, iż w związku 
z rezygnacja z ww. komisji przez radnego Bogusława Włodarczyka należy podjąć uchwałę 
o zmianie w jej składzie.

O zabranie głosu poprosił radny Tomasz Świątek, który wycofał swoja kandydaturę 
przynależności do składu komisji skarg, wniosków i petycji. Wskazał, iż jest 
nauczycielem, a obecnie z tego co rozumie rozpatrywana jest skarga w przedmiocie 
innej szkoły i nie chciałby brać udziału w jej rozstrzygnięciu i zajmować jakiekolwiek 
stanowisko. Radny wskazał, iż w związku z tym, iż związany jest z oświatą, chciałby 
uczestniczyć oraz dołączyć do składu komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy 
społecznej,

O zabranie głosu poprosił radny Kazimierz Żółtek, który odnosząc się do słów radnego 
Tomasza Świątka powiedział, iż on sam widzi go w dwóch komisjach rady powiatu, aby 
jako nowy radny mógł wykazać się uczestnicząc w ich składach. Wskazał, iż zawsze ma 
możliwość wstrzymania się od głosu, kiedy nie będzie chciał wyrażać zdania w danym 
temacie.

O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Światek, który podziękował za słowa radnego, ale 
podtrzymuje swoje stanowisko.
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Pani Przewodnicząca przystąpiła do następujących głosowań:

Nastąpiło głosowanie nad skreśleniem w § 1 ust. 2 pkt 2.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (16)
Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Barbara 
Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Adam 
Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Tomasz Świątek, Bogusław Włodarczyk, 
Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmiany w projekcie uchwały pani 
Przewodnicząca zarządziła przerwę, (godz. 14.35)
Pani Przewodnicząca wszczęła obrady o godz. 15.10.

Salę obrad opuściła pani Barbara Kasińska (godz. 14.40), dalsze obrady prowadzone są 
w 15 osobowym składzie.
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ustalenie ilości osób w składzie Komisji 
skarg, wniosków i petycji w liczbie 3.

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (12)
Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena Kornacka, 
Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Tomasz Staniek, Tomasz 
Świątek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.
PRZECIW (1) Jacek Dwojak.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Wiesława Słowik, Bogusław Włodarczyk
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca odczytała treść podjętej uchwały.
Uchwała Nr LXV.76.2022 została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu.

O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który w związku ze 
zgłoszeniem kandydowania pana Tomasza Świątka do składu komisji oświaty, sportu, 
zdrowia i pomocy społecznej zgłosił wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad 
poprzez dodanie w pkt 7 ppkt i) w brzmieniu o zmianie uchwały w sprawie powołania 
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oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy 
społecznej.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do zgłoszonego wniosku. 
Wobec ich braku pani Przewodnicząca Bożena Kornacka poddała pod głosowanie 
zgłoszony wniosek formalny.
Wniosek formalny został przyjęty.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (13)
Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena Kornacka, 
Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz 
Staniek, Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jacek Dwojak, Tomasz Świątek.

e) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, 
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 
doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Opatowski.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opatowski.

Wobec ich braku poddała ww. projekt pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXVI.77.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (15)
Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena 
Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, 
Tomasz Staniek, Tomasz Świątek, Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.

f) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji 
budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
Pani Przewodnicząca B. Kornacka poinformowała, iż do prac w Komisji budżetu, 
finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu zgłosił się pan Adam Rozszczypała. 
Następnie zapytała, czy są inne kandydatury.

Protokół Nr LXVI.2O22 z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji odbytej w dniu 30 sierpnia 2022 r. Str.10



OR-II.0002.66.2022

Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pani Przewodnicząca powiedziała, że nastąpi 
przegłosowanie 10-osobowego składu komisji.
Treść projektu uchwały stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.

Wyniki imienne:
ZA (13)
Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena Kornacka, 
Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz 
Staniek, Tomasz Świątek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.
PRZECIW (1)
Bogusław Włodarczyk.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jacek Dwojak.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Następnie pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie kandydaturę pana Adama 
Rozszczypały.

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (12)
Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena Kornacka, 
Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Tomasz 
Świątek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jacek Dwojak, Adam Rozszczypała, Bogusław Włodarczyk.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania 
oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji budżetu, finansów, rozwoju 
gospodarczego i promocji powiatu.
Uchwała Nr LXVI.78.2022 została podjęta.

g) o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
Pani Przewodnicząca odczytała treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
nadania Statutu Powiatu Opatowskiego, po czym zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos 
w przedmiotowej sprawie.
Wobec braku zgłoszeń pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXVI.79.2022 została podjęta i stanowi załącznik nr 
23 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (11)
Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena Kornacka, 
Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Tomasz Staniek, Tomasz Świątek, Maciej Wolański, 
Kazimierz Żółtek.
PRZECIW (3)
Agnieszka Łuba-Mendyk, Wiesława Słowik, Bogusław Włodarczyk.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jacek Dwojak.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

h) w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.
O zabranie głosu poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który przypomniał, iż termin 
rozpatrzenia skargi w sprawie mobbingu przypada na dzień 15 września br. Radny 
powiedział, iż rozumie że komisja skarg, wniosków i petycji licząca już 3 osoby nie potrafi 
się zająć sprawą i zając stanowiska. Wskazał, iż w jego opinii nie traktuje się poważnie 
zapisów statutu i manewruje się nim tak jak się pasuje w danej sytuacji. Pan Bogusława 
Włodarczyk poinformował, iż na znak protestu nie weźmie udziału w tym głosowaniu.

Wobec braku dalszych głosów pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr LXVI.80.2022 została podjęta i stanowi załącznik nr 25 do niniejszego 
protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (10)
Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena Kornacka, 
Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Tomasz Staniek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.
PRZECIW (1)
Jacek Dwojak.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Agnieszka Łuba-Mendyk, Wiesława Słowik, Tomasz Świątek.
BRAK GŁOSU (1)
Bogusław Włodarczyk.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
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i) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji 
oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Treść uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego 
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej stanowi załącznik nr 26.

Pani Przewodnicząca wskazała, że radni będą głosować nad liczbą osób w składzie 
komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej w liczbie 8.

Pani Przewodnicząca poinformowała o wynikach przeprowadzonego głosowania.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (14)
Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena Kornacka, 
Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz 
Staniek, Tomasz Świątek, Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jacek Dwojak.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Następnie pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie kandydaturę pana Tomasza 
Świątka, który we wcześniejszym punkcie złożył akces dołączenia do składu niniejszej 
komisji.

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (15)
Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena 
Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława 
Słowik, Tomasz Staniek, Tomasz Świątek, Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański, 
Kazimierz Żółtek.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr LXVI.81.2022 o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu 
osobowego Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej została podjęta.

Pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.

Ad.8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka oddała głos panu Tomaszowi Stańkowi - Staroście 
Opatowskiemu, który w pierwszych słowach swojej wypowiedzi odniósł się do kwestii 
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wypowiedzianych przez radnego Bogusława Włodarczyka dot. Zespołu Szkół w Ożarowie im. 
Marii Skłodowskiej - Curie dot. kwestii odwołania dyrektora.

O zabranie głosu poprosił radny Bogusława Włodarczyk, który wskazał, iż on nie poprosił 
o odpowiedź w dniu dzisiejszym, a wnosił o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady powiatu, 
podczas której wszystkie kwestie będą mogły zostać omówione i rozstrzygnięte.

Kontynuując pan Starosta podkreśli, iż szkoła to ważna instytucja, w której kształcą się 
młodzi ludzie. Przypomniał, o wnioskach, które były składane o przeprowadzanie kontroli 
w przedmiotowej jednostce, aby móc dowiedzieć się jak ona działa i jak od środka 
funkcjonuje. Pan Starosta nadmienił, iż obecnie na terenie szkoły pracuje zespół kontrolny 
Komisji Rewizyjnej. Powiedział, iż jego zdaniem komisja nie może pracować pod presją czasu, 
gdyż taka kontrola byłaby nieskuteczna. Pan Starosta wskazał również, iż toczą się również 
inne sprawy m. in. w sprawie mobbingu, dlatego nie chciałby, aby szkodzić szkole i abyśmy 
musieli publicznie czytać uzasadnienie, dlatego uważa, iż najlepszym rozwiązaniem będzie 
jeśli uzasadnienie dot. odwołania dyrektora otrzyma każdy radny indywidualnie, bez 
konieczności odczytywania. Dodał, iż jeśli któryś z mieszkańców zwróci się do nich z prośba 
o udostępnienie tego materiału, to jak najbardziej będą mogli go z nim zapoznać. Chodzi, 
o to aby „nie grillować tematu". Pan Starosta wskazał, iż część zarzutów, które radni 
podnosili okazała się zasadna, prawdziwa i została potwierdzona, co przyczyniło się również 
do odwołani dyrektora. Pan starosta poinformował, iż w dniu dzisiejszym otrzymali 
z Ministerstwa Finansów decyzję o zwrocie subwencji w kwocie prawie 900 tys. zł podkreślił 
również, iż decyzja kuratorium w tej sprawie również była pozytywna.
Następnie pan starosta odniósł się do słowa pana Jacka Dwojaka oraz wyliczeniu kwoty 
inwestycji w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gminie. On rozumie, iż intencja było 
wykazanie, iż któraś gmina i jej mieszkańcy są pokrzywdzeni gdyż Zarząd Powiatu nierówno 
dzieli podział środków. Pan Starosta wskazał inwestycje, które są ponadgminne tj. m. in. 
szpital, czy inwestycja we Włostowie, z czego będą mieli możliwość korzystać wszyscy 
mieszkańcy. Kontynuując omówił inwestycje w gminie Tarłów, a także wskazał potrzeby 
inwestycji w innych gminach. Pan starosta wskazał, iż jego zdaniem żadna z gmin nie jest 
pokrzywdzona i środki na inwestycje są rozkładane sprawiedliwie. Powiedział, iż nieprawdą 
jest, iż wszystkie środki przeznaczane są na szpital, gdyż bardzo dużo przeznaczamy na 
oświatę czy pomoc społeczną. Pan Starosta powiedział, iż pozyskujemy dużo środków, dzięki 
czemu możemy realizować wielkie inwestycje.

W trakcie wypowiedzi salę obrad opuścił pan Bogusław Włodarczyk (godz. 15.40).

O zabranie głosu poprosiła pani Małgorzata Jalowska - Wicestarosta, która odnosząc się do 
wypowiedzi radnej Wiesławy Słowik, wskazał, iż odpowiedzi na składane interpelacje 
opracowują pracownicy merytoryczni, którzy zawsze czynią to ze starannością. Dlatego też 
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może warto będzie się umówić i spotkać na wskazanych odcinkach dróg, aby przeanalizować 
problem.

O zabranie głosu poprosił radny Jacek Dwojak, który powiedział, iż jego intencja nie było 
udowodnienie czegoś. Chciał aby usiąść i porozmawiać o potrzebach mieszkańców. Chciał 
tylko podkreślić, iż przez okres 3,5 lat na terenie gminy Tarłów żadna inwestycja nie została 
zrealizowana. Ma nadzieję, iż w przyszłości się to zmieni.

Głos ponownie zabrał pan starosta, który nie zgodził się z wypowiedzią radnego, iż nic nie 
zrobiono. Zrobiono tyle, na ile pozwala budżet i środki.

O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która powiedziała, iż cieszy się z tego ci jest 
realizowane i w powiecie i w poszczególnych gminach. Prosi panią wicestarostę, aby 
skontaktować ją z dyrektorem, bądź pracownikiem merytorycznym aby omówić problem 
drogi powiatowej w m. Mydłów. Kontynuując radna podziękowała dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie oraz pracownikom za pomoc w dowiezieniu oraz 
rozstawieniu sceny, nagłośnienia, oświetlenia, czy pompowanego zjazdu podczas dożynek 
gminnych w Iwaniskach.

Ad. 9. Zakończenie obrad LXVI sesji Rady Powiatu.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka poinformowała, że porządek obrad został 
zrealizowany, po czym wypowiedziała formułę - „zamykam obrady LXVI sesji Rady Powiatu 
w Opatowie".
Na tym sesję zakończono.

Protokołowała:
Sylwia Zakrzewska

Przewodniczący Rady

B^^naKornacka^
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