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

odbytej w dniu 14 grudnia 2022 r.

Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 10—, a zakończone o godzinie 10—. 
W sesji wzięło udział 16 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.
Nieobecna 1 osoba - pan radny Wojciech Majcher.

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.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół 
z poprzedniego posiedzenia.

W głosowaniu jawnym protokół Nr LXXI został przyjęty jednogłośnie.
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.

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.
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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 nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Sobowie,
d) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 

parkingu strzeżonym na rok 2023,
e) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających na 2023 r.,
f) o zmianie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i informatycznej 

jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego przez Starostwo Powiatowe 
w Opatowie,

g) w sprawie powierzenia Powiatowi Ostrowieckiemu zadania w zakresie organizacji 
przewozów o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach 
pasażerskich.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie obrad LXXII sesji Rady Powiatu.

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

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pani Przewodnicząca poddała powyższy porządek obrad 
pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

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 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 
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sesjami stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Pan Starosta poinformował 
również o działaniach podejmowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w związku 
z zimowym utrzymaniem dróg.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do pana Starosty w realizowanym punkcie.

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 Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że w tym roku 
nie tylko na terenie gminy Wojciechowice faktycznie drogi są odśnieżone, za co należy 
podziękować. Pan radny poruszył temat zmiany postojów, transportu autobusów 
powiatowych. Gdyby była możliwość to po nowym roku prosił, by uwzględnić wnioski 
złożone z gminy Wojciechowice. Ponadto pan radny wskazał, że po sąsiedzku jest zajezdnia 
autobusowa, choć wie, iż trzeba byłoby wyłożyć środki finansowe (temat był już poruszany 
przez Przewodniczącą Rady Powiatu), aby zmienić miejsce zatrzymywania się pojazdów PZT. 
Uważa, że przy ponad 115 min zł budżecie powiatu można byłoby poczynić starania i np. 
1000 - 2000 zł płacić i dogadać się z zarządcą zajezdni PKS. Była również mowa o poszerzeniu 
parkingu starostwa. Niemniej jednak należałoby przekalkulować koszty związane 
z poszerzeniem/budową parkingu i oszacować ile wyniosłyby koszty związane ze 
stacjonowaniem i odjazdem pojazdów PZT z parkingu przy markecie obok starostwa. Pan 
radny zwrócił również uwagę również na sprawy związane z bezpieczeństwem, gdyż parking 
przy starostwie jest miejscem bardzo obleganym, ludzie się przemieszczają i nie trudno 
o wypadek. Dlatego też prosi by Zarząd Powiatu pochylił się nad tym tematem.

O głos poprosiła również pani radna Wiesława Słowik, która powiedziała, że swoje pytania 
chce skierować do pana Starosty. Pani radna zapytała, czy jest już rozwiązany problem 
(składała interpelację) związany z drogą w miejscowości Boduszów? Miał pan rozmawiać 
z panem Burmistrzem na ten temat. Poprosiła o piaskowanie dróg w pierwszej kolejnych 
tych, które prowadzą do szkół. Następnie pani radna poprosiła, by zając się sprawą czasem 
dwugodzinnego dowozu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Niemienicach, aby te dzieci nie musiały spędzać 4 godzin na samym dowozie. Być może 
ten problem uda się również rozwiązać we współpracy z władzami gminy Iwaniska.

Następnie pani Przewodnicząca powiedziała, że przyłącza się do podziękowań dla Zarządu 
Dróg Powiatowych w Opatowie za ułatwienie przejazdu na naszych drogach, gdyż 
w porównaniu do dróg wojewódzkich nasze są dobrze odśnieżone.
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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 LXXIL114.2022 została podjęta i stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.

Wyniki imienne:
ZA (15) Aneta Bławat, 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.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Jacek Dwojak.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok. 
Pani Przewodnicząca oddała głos obecnemu na sali obrad panu Jakubowi Gdowskiemu - 
Prezesowi Zarządu Szpitala Św. Leona Sp. z o.o., którego poprosiła o wyjaśnienie kwot, 
o które wnioskował.

Głos zabrał pan Prezes J. Gdowski, który wyjaśnił, że podwyższenie kapitału spółki 
o kwotę 1.740 000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektu termomodernizacji 
szpitala, który musi być zwiększony o kwotę 823 412,56 zł w związku z rozstrzygnięciem 
procedury przetargowej spłatę 11 rat kapitałowo - odsetkowych od kredytu z 2015 r. za 
okres 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 916 587,44 zł. Pan Prezes wyjaśnił 
również, że kwota 2 min zł pozwoli zabezpieczyć rosnące ceny energii, gazu, leków, 
artykułów laboratoryjnych. Nadmienił, iż na chwilę obecną szpital nie ma opóźnień 
w płaceniu faktur, a także w niektórych kwestiach zostały udało się przeprowadzić 
negocjacje odnośnie np. odczynników laboratoryjnych, czy wywozu odpadów 
medycznych, co pozwoli na oszczędności. Ponadto pan Prezes poinformował o nowym 
ortopedzie, jak również w najbliższym czasie zostanie otwarta Poradnia urologiczna, 
a także są plany związane z uruchomieniem Poradni Reumatologicznej.
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O głos poprosił pan radny Jacek Dwojak, który oznajmił, iż wstrzymał się od głosu. 
Powiedział, że też ma pracodawcę, ale nie wyobraża sobie by występować do niego 
z pismem o zabezpieczenie środków finansowych (m.in. na pokrycie rachunków za 
energię), choć rozumie działania podejmowane przez Prezesa.

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXXII.115.2022 została podjęta i stanowi załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
Wyniki imienne:
ZA (15) Aneta Bławat, 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.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Jacek Dwojak.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

c) w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Sobowie.
Pani Przewodnicząca poinformowała o przyczynach przedłożenia powyższego projektu 
uchwały. Kontynuując zapytała, czy są pytania.

Wobec ich poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi 
Pomocy Społecznej w Sobowie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXXII.116.2022 została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 10 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.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

d) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 
parkingu strzeżonym na rok 2023.
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Pani Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 
parkingu strzeżonym na rok 2023.

Wobec ich poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXXII.117.2022 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.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

e) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających na 2023 r.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających na 2023 r.

Wobec ich poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXXII.118.2022 została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 14 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.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

f) o zmianie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i informatycznej 
jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego przez Starostwo Powiatowe 
w Opatowie.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały 
o zmianie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i informatycznej 
jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego przez Starostwo Powiatowe 
w Opatowie.
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Wobec ich poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXXII.119.2022 została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 16 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.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

g) w sprawie powierzenia Powiatowi Ostrowieckiemu zadania w zakresie organizacji 
przewozów o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach 
pasażerskich.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały 
w sprawie powierzenia Powiatowi Ostrowieckiemu zadania w zakresie organizacji 
przewozów o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach 
pasażerskich.

Wobec ich poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr LXXII.120.2022 została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 18 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.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Następnie 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 zapytania dotyczącego przystanku 
autobusowego zlokalizowanego przed budynkiem starostwa zgodzę się, że lepiej byłoby, 
gdyby odjazdy były z jednego miejsca. Nadmienił również, że prowadzone były rozmowy ok. 
2 lat temu nt. i wówczas była to kwota 6 tys. zł miesięcznie. Dodał, że przekaże informacje 
dot. tego tematu i kwoty, o której trzeba byłoby rozmawiać. Co do m. Boduszów i drogi, 
o którą wnioskowała pani radna W. Słowik, to jest to trudna sprawa nie rozwiązana od lat 
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i sami mieszkańcy też nie mogą się dogadać. Trzeba będzie znaleźć wspólne rozwiązanie. 
Ponadto pan Starosta powiedział, że cieszy się, że dobrze w tym roku jest odbierana praca, 
sprzęt został zmodernizowany i widać, że się sprawdza, ale jest to też zasługa ludzi. 
Korzystając z okazji pan Starosta złożył wszystkim radnym, kierownikom, dyrektorom, 
pracownikom i mieszkańcom powiatu również życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Następnie życzenia świąteczne złożyła wszystkim także pani Przewodnicząca Rady Bożena 
Kornacka.

Pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska zaprosiła wszystkich radnych wraz z rodzinami na 
Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się w najbliższą niedzielę.
Kontynuując pani Przewodnicząca zdementowała także nieprawdziwe informacje 
pojawiające się na jej temat dot. uczestniczenia w zatrudnianiu w jednostkach podległych 
powiatowi oraz konsultacji z jej osobą redukcji etatów, mówiąc, iż jest to rola kierowników 
jednostek, którzy robią to zgodnie z przepisami prawa. Dodała również, że nie zamierza 
polemizować w mediach społecznościowych.

O głos poprosiła pani radna Wiesław Słowik, która powiedziała, że pan Starosta nie 
odpowiedział na jedno z zadanych przez nią pytań, a mianowicie dot. czasu dojazdu dzieci do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych 
Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach. Dodała, iż rozumie, że otrzyma pisemną odpowiedź 
w tej sprawie.

Pan Starosta odpowiedział, iż zgłosił już powyższe pani dyrektor, z którą będzie w najbliższym 
czasie w tym temacie rozmawiał, by znaleźć rozwiązanie, aby skrócić znacząco czas dojazdu.

Kontynuując pani Przewodnicząca przeszła do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.

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

Protokołowa
Justyna(Zdy

Przewodniczący Rady

Bożena KornacRa
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