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

odbytej w dniu 28 listopada 2022 r.

Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 13—, a zakończone o godzinie 13—. 
W sesji wzięło udział 17 radnych, na ogólną liczbę 17 radnych, zgodnie z listą obecności. 
Listy obecności radnych oraz osób zaproszonych obecnych na sesji stanowią kolejno 
załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
Obradom przewodniczyła pani Bożena Kornacka - Przewodniczący Rady Powiatu 
w Opatowie, która powitała wszystkich obecnych.

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.
Podczas rozpoczęcia sesji nieobecna 1 osoba - pan radny Wojciech Majcher.

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

O głos poprosiła pani radna Aneta Bławat, która zapytała, z którego posiedzenia będzie 
przyjmowany protokół.

Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że z dnia 28 października br.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół 
z sesji Rady Powiatu w Opatowie w dniu 28 października br.

W głosowaniu jawnym protokół Nr LXX został przyjęty.
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 3 do niniejszego protokołu.
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Następnie pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
6. 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 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego 

zarządu nieruchomości położonej w Opatowie przy ulicy Szpitalnej 4,
d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Opatowski w drodze 

darowizny,
e) w sprawie przystąpienia Powiatu Opatowskiego w 2023 roku do „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III" realizowanego przy dofinansowaniu ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

f) o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku,

g) w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczno- 
terapeutycznego „Mój dom" im. Św. Jana Pawła II w Opatowie,

h) o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.,
i) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji 

oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej,
j) w sprawie uznania za bezzasadną skargi mieszkańców wniesionej do Rady Powiatu 

w Opatowie na zachowanie Kierownika Klubu „Senior +" w Ożarowie.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie obrad LXXI sesji Rady Powiatu.

Pani Przewodnicząca odczytała powyższy projekt porządku obrad, a następnie zapytała, czy 
są uwagi.
Podczas odczytywania projektu porzgdku obrad na salę wszedł pan radny Wojciech Majcher 
(godz. 13:09), którego pani Przewodniczgca poprosiła o zalogowanie się do systemu 
i potwierdzenie obecności. Od tej pory obrady toczyły się w 17 - osobowym składzie radnych.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pani Przewodnicząca poddała powyższy porządek obrad 
pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
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Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
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, Tomasz Świątek, Bogusław 
Włodarczyk, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Kontynuując pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 4. 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 5 do niniejszego protokołu. Kontynuując zapytała, czy są 
pytania do pana Starosty w realizowanym punkcie.

O głos poprosiła pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska, która uzupełniła udzieloną 
informację o to, iż wyróżniony został pan Marek Borkowski - dyrektor Centrum Placówek 
Opiekuńczo - Wychowawczych, który otrzymał wyróżnienie w tegorocznych 
„Świętokrzyskich Aniołach Dobroci". Pani Wicestarosta poinformowała o nagrodzie dla jaka 
została przyznana Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku (zaznaczyła, iż jest to już kolejna 
nagroda) oraz podziękowała całej kadrze za pracę i złożyła gratulacje.

Pani Przewodnicząca przyłączyła się do złożonych gratulacji.

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

Ad. 5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie.

O zabranie głosu poprosił pan radny Wojciech Majcher, który powiedział, że w dniu 13 
grudnia br. w Zespole Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej - Curie odbędzie się zbiórka krwi 
dla byłego ucznia, Dawida. Do akcji włączyło się ponad 30 osób. Jeżeli ktoś znajomy Państwa, 
bądź ma życzenie prosimy, bo w tym momencie jest bardzo potrzebna temu chłopcu. Tym 
bardziej, że kończył naszą szkołę - mówił pan radny W. Majcher. Ponadto podziękował panu 
dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych G. Pietrzykowi za oznakowanie dot. ograniczeń 
prędkości na drodze do m. Sobów - na zakrętach, bo kilkakrotnie tam samochody z nich 
wylatywały.
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O głos poprosiła również pani radna Wiesława Słowik, która powiedziała, że niedawno 
usłyszała słowa odnośnie otrzymania statuetki na najlepszy Dom Pomocy Społecznej. 
Pomimo, że jest nieobecny tu pan Dyrektor, chciałam skierować słowa do pana Dyrektora, 
jak i do jego pracowników, współpracowników w niesieniu pomocy zwłaszcza osobom 
starszym. To jest bardzo ważne, trudne, mozolne zadanie. Panie Dyrektorze, wraz 
z pracownikami wykonaliście tą misję. Serdecznie ja, jako radna Rady Powiatu chciałam 
Wam podziękować - mówiła pani radna W. Słowik. Korzystając z obecności drugiego pana 
Dyrektora również pogratulowała otrzymanego wyróżnienia. Kontynuując wypowiedź 
zwracając się do pana Starosty powiedziała, że składała kilkakrotnie interpelacje. Chodziło mi 
o to między innymi, że nadchodzi okres zimowy. Wiemy doskonale odnośnie sytuacji w m. 
Boduszów. Jeżeli cokolwiek w tym względzie, panie Starosto jest zrobione, to bym bardzo 
prosiła, żeby pan mi udzielił informacji, jeżeli chodzi o ulicę Słupską, również prosiłam Pana, 
ponieważ mieszkańcy kilkakrotnie zwracali się odnośnie tego niebezpieczeństwa, 
odpowiedział mi pan, że między innymi rozpatrzy pan tą możliwość. Dobrze by było kiedyś, 
żeby pan jednak przyjechał do pana Burmistrza Iwanisk. Być może rozwiązalibyście ten 
problem wspólnie. Pan Burmistrz, jako gospodarz tego terenu, Pan, jako włodarz powiatu. 
Składałam również interpelacje w zakresie modernizacji dróg. Wiemy doskonale, że 
niedawno został odebrany Dom Pomocy Społecznej w Przepiórowie. Ja bym miała jeszcze 
taką wielką prośbę, żeby pan rozpatrzył interpelacje dot. pętli w Przepiórowie, o którą 
prosiłam. Bardzo bym prosiła, jeżeli jeszcze nie wzięte jest to pod uwagę, żeby w roku 2023 
jednak jakiekolwiek remonty w zakresie budowy i modernizacji dróg na gminie Iwaniska 
doszły do skutku - zakończyła wypowiedź pani radna W. Słowik.

O głos poprosiła pani radna Barbara Kasińska, która przyłączyła się do gratulacji mówiąc, że 
szczególnie ważne jest to, co powiedziała Pani Starosta, tj. że pierwsze miejsce 
w Województwie Świętokrzyskim uzyskał DPS w Zochcinku. To jest wyróżnienie dla 
wszystkich pracowników i dla kierownictwa domu - mówiła pani radna. Kontynuując pani 
B. Kasińska poruszyła sprawę, dot. jej osoby i pracy społecznej, gdzie nie chciałby, aby 
dezorganizowała jej pracę zawodową, gdyż nie chce z tego powodu czuć dyskomfortu. 
Dlatego w czwartek i piątek zwróciła się do przewodniczących komisji, w których pracuje, by 
w miarę możliwości prace komisji odbywały się w godzinach popołudniowych. Wyjaśniła, iż 
specyfika placówek oświatowych jest trochę inna niż w innych zakładach pracy. W piątek, 
kiedy rozmawialiśmy po Komisji Oświaty wywiązała się dosyć taka „gorąca dyskusja", bo 
w takiej sytuacji są też inni radni (nie jestem sama, jest nas troje). Mam taką prośbę, Pani 
Przewodnicząca, żeby może wytłumaczyć naszym dyrektorom, naszym kierownikom 
jednostek, specyfikę i konieczność zwoływania komisji, czy sesji - zakończyła wypowiedź pani 
radna B. Kasińska.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że przyjmuje temat i postara się w jakiś sposób 
wytłumaczyć to dyrektorom/pracodawcom.
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O głos poprosił pan radny Wacław Rodek, który zwracając się do pani Przewodniczącej 
poprosił o przedstawienie informacji/ o odpowiedź na pytanie, jak długo, ile godzin, trwały 
obrady Rady Powiatu w sprawach związanych z zamętem wokół Zespołu Szkół w Ożarowie. 
Jakie stanowisko zajęła Rada Powiatu po 4 sesjach w tej sprawie?

Wobec braku dalszych zgłoszeń pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu 
porządku obrad.

Ad. 6. 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 były przedmiotem obrad 
komisji stałych i zostały pozytywnie zaopiniowane. Nadmieniła, iż jeśli nie będzie 
zgłoszeń to podda projekty uchwał pod głosowanie.

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXXI.104.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
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, Tomasz Świątek, 
Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok. 
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXXL105.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (17) Aneta Bławat, Jacek Dwojak, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, 
Barbara Kasińska, Bożena Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wojciech Majcher, 
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Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Tomasz Świątek, 
Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

c) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego 
zarządu nieruchomości położonej w Opatowie przy ulicy Szpitalnej 4,
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomości położonej w Opatowie przy ulicy Szpitalnej 4.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXXI.106.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
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, Tomasz Świątek, 
Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Opatowski w drodze 
darowizny.
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Opatowski w drodze darowizny.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXXI.107.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
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, Tomasz Świątek, 
Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
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e) w sprawie przystąpienia Powiatu Opatowskiego w 2023 roku do „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III" realizowanego przy dofinansowaniu ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
Powiatu Opatowskiego w 2023 roku do „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III" realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXXI.108.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
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, Tomasz Świątek, 
Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

f) o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXXI.109.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
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, Tomasz Świątek, 
Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

g) w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu specjalistyczno- 
terapeutycznego „Mój dom" im. Św. Jana Pawła II w Opatowie.
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Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczne- terapeutycznego „Mój dom" 
im. Św. Jana Pawła II w Opatowie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXXI.110.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
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, Tomasz Świątek, 
Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

h) o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r. 
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXXI.111.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
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, Tomasz Świątek, 
Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

i) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji 
oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Pani Przewodnicząca poinformowała, że pan Andrzej Gajek zgłosił swój akces wniosek 
do przystąpienia do pracy w Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej. 
Wyjaśniła, iż wpierw odbędzie się głosowanie nad liczbą osób w składzie komisji, 
a następnie nad kandydatem. Kontynuując pani Przewodnicząca poddała pod 
głosowanie ustalenie ilości osób w komisji w liczbie 9.

Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.

Protokół Nr LXXI.2O22 z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji odbytej w dniu 28 listopada 2022 r. Str.8



OR-II.0002.71.2022

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, Tomasz Świątek, 
Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Bogusław Włodarczyk.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Następnie pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie kandydaturę pana Andrzeja 
Gajka do składu komisji.

Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.

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, Tomasz Świątek, 
Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXXI.112.2022 została podjęta i stanowi załącznik 
nr 24 do niniejszego protokołu.

j) w sprawie uznania za bezzasadną skargi mieszkańców wniesionej do Rady Powiatu 
w Opatowie na zachowanie Kierownika Klubu „Senior +" w Ożarowie.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Alicji Frejlich - Przewodniczącej Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, która powiedziała, że do Rady Powiatu 14 października 2022 r. 
wpłynęła skarga na mieszkańca Powiatu Opatowskiego na działalność pani kierownik 
„Senior +" w Ożarowie. Komisja pracowała i rozpatrywała zasadność skargi w dniu 21 
października br. i 9 listopada br. Komisja poprosiła o przedłożenie pisemnych wyjaśnień 
wyjaśnienia przez panią kierownik odnośnie oskarżeń, jakie skierowała skarżąca. Komisja 
poprosiła także Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o stosowne 
wyjaśnienie oraz poprosiła o oświadczenie skarżącej odnośnie oskarżeń wobec pani 
kierownik, która prowadzi „Klub Senior +" w Ożarowie. Do komisji wpłynęły stosowne 
wyjaśnienia, natomiast nie wpłynęła żadna informacja poświadczająca oskarżenia 
kierowane wobec pani kierownik. Ponadto pani kierownik stwierdza, że jej działanie 
wobec skarżącej nie było zamierzonym, czy celowym działaniem, tylko rzetelnie chciała 
podejść do sprawy. Natomiast uczestnicy Klubu „Senior +" w Ożarowie potwierdzają 
bezzasadność skargi w wystosowanym w tej sprawie pismem, którego treść pani
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A. Frejlich odczytała, nadmieniając, iż podpisało się pod nim imiennie 29 osób. 
Wyjaśniła, iż wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków uznała skargę skarżącej za 
bezzasadną.

Następnie pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uznania za bezzasadną skargi mieszkańców wniesionej do Rady Powiatu w Opatowie na 
zachowanie Kierownika Klubu „Senior +" w Ożarowie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXXI.113.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
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, Tomasz Świątek, 
Bogusław Włodarczyk, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka oddała głos panu Staroście Opatowskiemu 
Tomaszowi Stańkowi, który odnosząc się do słów dot. zbiórki krwi wypowiedzianych pana 
radnego W. Majchera powiedział, że poleci, aby informacje w tej sprawie zostały 
zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Opatowskiego żeby wszyscy chętni mogli 
włączyć się w tą akcję i zachęcić do oddawania krwi. Odnośnie pytań Pani Wiesławy Słowik 
oznajmił, iż może umówić się na wizytację w tych miejsc w Boduszowie. Skontaktuje się 
w czwartek celem umówienia się na piątek. Następne pytanie pani radnej Barbary 
Krasińskiej, oczywiście jak najbardziej w godzinach popołudniowych można organizować 
komisje, tylko wtedy to jest też uzależnione od pracowników, gdyż muszą zostawać po pracy, 
co też destabilizuje ich zadania w pracy, nie mniej jednak poprosi o dobieranie stosownych 
godzin. Odnośnie pytania radnego Wacława Rodka pan Starosta odpowiedział, iż poprosi 
o przygotowanie takiego zestawienia.

Gos zabrał pan radny Wacław Rodek, który powiedział, że każde rozpoczęte 30 minut 
transkrypcji, napisów to jest 110 zł. Zobaczymy ile nas to kosztowało i jakie są efekty w tej 
sprawie.

Pani Przewodnicząca przeszła do realizacji ostatniego punktu obrad.
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O głos poprosił pan radny Jacek Dwojak, który powiedział, że jeśli chodzi o komisje to kiedyś 
jak był COVID odbywały się zdalnie. COVID jest dalej, więc przecież komisje można prowadzić 
zdalnie.

Pani radna B. Kasińska oznajmiła, że posiedzenie zdalne nie rozwiązuje jej problemu, gdyż 
w tym czasie ma zajęcia w szkole i tak nie mogłaby skorzystać z takiej formy uczestniczenia 
w posiedzeniach komisji.

Pan radny Dwojak oznajmił, iż pani radna nie powinna patrzeć tylko na siebie, gdyż dla niego 
ta forma była dogodna.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że pani radnej B. Kasińskiej jej jest zdaniem wszystko 
jedno, gdyż jest wyłączona w tym czasie z zajęć. Postaramy się ten problem w miarę 
możliwości ku zadowoleniu wszystkich rozwiązać. Kontynuując pani Przewodnicząca przeszła 
do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.

Ad. 8. Zakończenie obrad LXXI sesji Rady Powiatu.
Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka poinformowała, że porządek obrad został 
zrealizowany, po czym wypowiedziała formułę - „zamykam obrady LXXI sesji Rady Powiatu 
w Opatowie".
Na tym sesję zakończono.

Protokoło
J u styija Zd

ła: Przew iczący Rady

Bożena Kornacka
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