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Protokół Nr XL YII.2021 
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie 

odbytej w dniu 20 września 2021 r.

Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 13—, a zakończone o godzinie 14—. 
W sesji wzięło udział 14 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 przewodniczył pan Wacław Rodek - Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie, 
który na wstępie powitał wszystkich radnych, pracowników, jak również osoby zaproszone. 
Nieobecne 3 osoby - pan Andrzej Gajek, pan Bogusław Włodarczyk oraz pan Kazimierz 
Żółtek.
Podczas rozpoczęcia posiedzenia nieobecna pani radna Aneta Bławat.

Ad. 1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek wypowiedział formułę „otwieram obrady sesji rady 
powiatu”. Poinformował, że obrady odbywają się w trybie zdalnym. Następnie poprosił 
o zalogowanie się do systemu do głosowania elektronicznego.
Obecni radni w liczbie 13 zalogowali się do systemu. Pan Przewodniczący stwierdził, że 
obrady są prawomocne.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poinformował, że protokół z poprzedniej sesji był 
wyłożony do wglądu i do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi.
Wobec powyższego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady 
Powiatu.

W głosowaniu jawnym protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
„Za” -13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł 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. 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 2021- 2026,

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok, 
c) w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu 

w Opatowie Wacława Rodka,
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d) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2022 rok”,

e) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu opatowskiego na rok 2022.

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

Pan Przewodniczący odczytał projekt porządku obrad, następnie zapytał, czy ktoś chciałby 
zabrać głos.

O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który zgłosił wniosek 
formalny o rozszerzenie porządku obrad.
„Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) zgłaszam wniosek formalny 
o rozszerzenie porządku obrad XLVII sesji Rady Powiatu w Opatowie w następujący sposób: 
Po pkt 3 dodając pkt 4 w brzmieniu: Informacja o wynikach ustaleń Komisji oświaty, sportu, 
zdrowia i pomocy społecznej w zakresie stanu Szpitala Sw. Leona Sp. z o. o.
Pozostałe punkty zaproponowanego pierwotnie porządku obrad zostają przenumerowane 
i ich treści pozostają bez zmian. ”, Kontynuując pan Starosta powiedział, że przed obradami 
rady odbyło się posiedzenie komisji, podczas którego omawiane były sprawy związane ze 
szpitalem, w tym sytuacja finansowa i funkcjonowanie szpitala. Wskazał, iż wniosek 
podyktowany jest głosami radnych, aby ten temat został poruszony na dzisiejszej sesji.

Pan Przewodniczący Wacław Rodek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

Nikt nie zabrał głosu, wobec powyższego pan Przewodniczący poddał zgłoszony wniosek 
formalny pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym wniosek formalny został przyjęty bezwzględną większością głosów. 
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
„Za” -13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Kontynuując pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał treść porządku obrad po 
przegłosowanej zmianie, a mianowicie:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o wynikach ustaleń Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej 

w zakresie stanu Szpitala Św. Leona Sp. z o. o.
5. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
7. Podjęcie uchwal Rady Powiatu:

a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Opatowskiego na lata 2021- 2026,

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok,
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c) w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu 
w Opatowie Wacława Rodka,

d) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2022 rok”,

e) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu opatowskiego na rok 2022.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Zakończenie obrad XLV11 sesji Rady Powiatu.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do odczytanej treści.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem zaproponowanego 
porządku obrad.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
„Za” -13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” - 0 głosów.
Wynik glosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego 
punktu porządku obrad.

Ad.4. Informacja o wynikach ustaleń Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy 
społecznej w zakresie stanu Szpitala Św. Leona Sp. z o.o.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Ewelinie Wójcik - Prezes Zarządu Szpitala Św. 
Leona w Opatowie Sp. z o.o.

Głos zabrała pani Prezes Ewelina Wójcik, która powiedziała, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy 
zadziały się bardzo dobre, pozytywne rzeczy, a mianowicie zostały otworzone dwa kolejne 
oddziały tj. hospicjum i dzienny dom opieki medycznej. Jeśli chodzi o hospicjum to jest 
rotacja pacjentów (oddział 10 łóżkowy, na tą chwilę jest 7 pacjentów), a dzienny dom opieki 
medycznej zaraz rusza i są już potencjalni chętni. Przeorganizowane zostało również pierwsze 
piętro, na którym znajdują się poradnie specjalistyczne (skonsolidowane poradnie w mniejszej 
liczbie gabinetów, po to aby wydzielić oddział ZOL wentylowany, który jest w pełni 
doposażony). Pani Prezes dodała, że obecnie oczekuje na kolejne ogłoszenie konkursu NFZ 
w zakresie tego oddziału. Poczynione zostały również działania dotyczące oddziału okulistyki 
jednego dnia tj. zakupiono sprzęt do programu lekowego do leczenia tzw. wtórnej zaćmy. 
W celu poprawy dostępności punktu pobrań laboratorium z pierwszego piętra na parter przy 
głównym wejściu do szpitala. Ponadto dodała, że szpital pozyskał bardzo dużo sprzętu m.in. 
64- rzędowy tomograf, gdzie obecnie kończy się cały proces administracyjny, ostatnie 
pozwolenie wojewódzkiego sanepidu i będziemy mogli już zacząć na nim pracować. 
Zatrudniony w związku z powyższym został drugi, nowy lekarz radiolog, dzięki czemu 
poprawił się dostęp do diagnostyki obrazowej. Kontynuując pani Prezes poinformowała 
o pozytywnym rozstrzygnięciu dla szpitala w zakresie poradni gastroentero logicznej. 
Nadmieniła, iż w poradni laryngologicznej pracują również nowi lekarze (na ten moment jest 
jeden, we wrześniu kolejny, ale docelowo będzie czterech). Są to młodzi lekarze, pacjenci 
zapisują się chętnie i docelowo będą także wykonywane zabiegi laryngologiczne, a więc blok 
operacyjny będzie wykorzystywany). Ponadto pani Prezes oznajmiła, że zostali zatrudnieni 
lekarze neurolodzy, gdyż zainteresowanie pacjentów jest ogromne. Ciągle trwają rozmowy 
z kadrą medyczną choć nie są łatwe, gdyż opinia nt. naszego szpitala nie była najlepsza, ale 
ma nadzieje, że dzięki ciężkiej pracy się to zmieni. Ponadto wskazała, że udało się również 
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pozyskać dodatkowy sprzęt ze zlikwidowanego szpitala tymczasowego w Kielcach na kwotę 
ponad 356 tys. zł. Ciągle staramy się pozyskiwać nowy sprzęt, aby te lata gdzie było go mało, 
bądź nie nadawał się do dalszej pracy, diagnostyki uzupełnić i dać narzędzie kadrze 
medycznej. Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprawę jakości świadczonych 
usług i tym samym zadowolenie pacjenta, bardzo zależy na tym jej i całemu personelowi. 
Pani Prezes poinformowała również o reorganizacji oddziału chirurgii, nastąpiła zmiana na 
stanowisku kierownika oddziału, a także powstała nowa koncepcja funkcjonowania tego 
oddziału, a mianowicie planujemy wykonywanie nowych zabiegów, które pomogą uzyskać 
lepsze przychody dla tego oddziału. Nawiązana została współpraca z firmą CenterMed 
świadcząca opiekę psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Poza tym ciągle rozwijamy akcję 
szczepień, szpital jest mobilny tj. organizowane są wyjazdowe punkty szczepień, 
wspomagamy koła gospodyń wiejskich (zrealizowano ponad 20 wyjazdów, 8 tysięcy 
pacjentów zaszczepionych, a uzyskana kwota to ponad 415 tys. zł). Pani Prezes zapewniła, że 
trwają ciągłe analizy umów, które szpital podpisuje z wykonawcami we wszelkich zakresach 
tj. żywienia, diagnostyki, leków, usług pralniczych, zakupu środków czystości, artykułów 
biurowych, aby były jak najkorzystniejsze dla szpitala. Skrupulatnie kontrolowane są także 
wydatki, stany magazynowe leków na oddziałach by było to jak najbardziej ekonomiczne. 
Pani Prezes dodała, że kontrolowany jest także czas pracy pracowników, tak by był rozliczny 
w sposób jak najbardziej efektywny tj. by nie generować nadgodzin, a pracownicy są 
rozliczani na zasadzie 3-miesięczenego okresu rozliczenia. Wszystkie działania 
ukierunkowane po to by maksymalnie obniżyć koszty związane z funkcjonowaniem szpitala. 
Następnie poprosiła o umożliwienie zabrania głosu przez panią doktor Izabelę Frydecką, 
która przybliży sprawę związaną z oddziałem ginekologicznym.

Głos zabrała pani Izabela Frydecką, która powiedziała, że zastała oddział ginekołogiczo - 
położniczy w stanie kompletnego niedofinansowania, uważa, że okres prywatyzacji był 
najgorszym dla tego szpitala, który przyniósł szkody dla funkcjonowania oddziałów. Od 
ubiegłego roku dzięki Państwu zrobiliśmy wiele i chcielibyśmy osiągnąć jeszcze więcej - 
mówiła pani doktor Frydecką. Dodała, że pozwoliła sobie wydrukować i rozdać statystyczne 
dane dotyczące oddziału położniczo - ginekologicznego tj. jak zwiększyła się ilość zabiegów 
i leczonych pacjentów. Przedłożony materiał stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Kontynuując pani Izabela Frydecką powiedziała, że kredyt zaufania, który udzielili radni 
został dobrze wykorzystany, staramy się wszyscy by go spłacić, nadto zwiększone ilości 
zabiegów świadczą, iż oddział się rozwinął. Rok 2020 był bardzo trudny, ze względów 
epidemicznych nie było wykonywania zabiegów planowych, które w całym kraju były 
zawieszone. Oddział ginekologiczny wymieniany jest jako kula u nogi tego szpitala, niestety 
jednak procedury te nie są dobrze płatne np. czy pacjentka rodzi przez 24h naturalnie, czy 
robione jest cesarskie cięcie, podczas którego uczestniczy mnóstwo osób, sprzętu to koszt 
procedury jest niewielki. Nie mniej jednak te kolejne porody, które się w szpitalu odbywają 
świadczą o tym, że pacjentki zaufały temu szpitalowi, oddziałowi i jest to promyk nadziei 
w tej trudnej sytuacji. Jeśli chodzi o ilość porodów to niecałe 3 lata temu było ich około 70, 
a obecnie ok. 200. a być może i ta liczba będzie większa. Pani Izabela Frydecką powiedziała, 
że szpital stara się rozpropagować informacje o oddziale. Obecnie dzieje się to przy pomocy 
mediów społecznościowych. Wszyscy Państwo zwrócili uwagę na to, by reklama była 
większa i chcielibyśmy aby się tak stało tj. możliwość stworzenia np. spaceru wirtualnego po 
oddziale ponieważ możemy się pochwalić jego wyglądem. Stworzone zostały również 
porodówki tematyczne (wodna, leśna) - mówiła Izabela Frydecką. Uznała, że największym 
osiągnięciem jest to, że zainteresowanie szpitalem jest olbrzymie, co widać nawet po zajętości 
miejsc parkingowych. Ma nadzieję, że zainteresowanie m.in. oddziałem ginekologicznym 
przełoży się na zwiększenie procedur i przyczyni do rozwoju także finansowego. Za 
największe osiągnięcie tego oddziału uważa to. że w tej chwili pacjentki szukają nas i dlatego 
chyli czoła przed swoimi współpracownikami, gdyż ogrom pracy wykonywany jest niewielką 
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ilością personelu. Dlatego też prosi o wsparcie, gdyż chciałaby, aby sytuacja tego oddziału 
była na tyle stabilna, żeby zatrudniane były nowe osoby chętne do pracy na oddziale 
ginekologiczno - położniczym. Ma nadzieję, że jeśli zostanie zaproszona za rok będzie miała 
jeszcze więcej do powiedzenia i będą to same dobre rzeczy. Pani Izabela Frydecka 
powiedziała, że szpital będzie funkcjonował i ma wspaniałą kadrę, która przetrwała trudności, 
ponadto zachęca tych, którzy przyszli z zewnątrz do współpracy. To piękne, niesamowite 
i nie ma tego w innych szpitalach. Wskazała również, że bardzo ważną rzeczą dla szpitala jest 
utworzenie oddziału intensywnego nadzoru anestezjologicznego. Praca przy jednym 
anestezjologu nie budzi zaufania, choć są to ogromne koszty, ale zaczynamy mieć coraz 
więcej zabiegów. Pani doktor podała również przykład zmarłej przed kilku laty pacjentki, od 
którego to momentu zaczęły się problemy tego oddziału, jak również 
poinformowała podobnym przypadku medycznym w ostatnim czasie, który na szczęście 
skończył się dobrze dzięki współpracy z anestezjologiem i innymi szpitalami. Kończąc pani 
Izabela Frydecka podziękowała wszystkim radnym za współpracę jednocześnie prosząc 
o dalsze wsparcie.

Głos zabrała ponownie pani Prezes Ewelina Wójcik, która powiedziała, że ustaliła z penem 
dyrektorem ds. medycznych wstępny termin na środę, kiedy zaczniemy odwiedzać ponownie 
POZ-y, gdyż mała ilość skorzystała z zaproszenia, które pojawiło się w okresie wakacyjnym, 
być może nie był to najszczęśliwszy moment. Nie mniej jednak zapewniła, że dołoży 
wszelkich starań, aby informacja o tym, co dobrego i nowego dzieje się w szpitalu dotarła do 
wszystkich POZ-ów.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze z przedstawicieli szpitala chciałby zabrać glos.

Nikt się nie zgłosił.

Wobec powyższego zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w związku z informacją 
złożoną przez Szpital Św. Leona.

O głos poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który powiedział, że podczas posiedzenia 
komisji pani radna Agnieszka Luba - Mendyk poruszyła dwie kwestie, a mianowicie, czy 
wdrożony zostanie system umawiania się na konkretną godzinę w poradniach. Pani Prezes 
odpowiedziała pani radnej, że taki system zostanie wdrożony, aby pacjenci nie czekali długo 
na wizytę. Kolejną kwestia była informacja nt. zdrowia pacjenta, gdzie taką informacje może 
uzyskać osoba, która została wpisana w deklarację na początku, gdy pacjent jest 
przyjmowany do szpitala. Telefonicznie lekarz nie powinien udzielać informacji ze względu 
na trudność zidentyfikowania, czy osoba dzwoniąca jest osobą uprawnioną do uzyskania 
informacji. Dlatego też lekarze umawiają się z taką osobą bezpośrednio w szpitalu. 
W odniesieniu do odwiedzin pacjentów tj. tego czy można już ich odwiedzać pan Starosta 
powiedział, że pandemia jeszcze trwa, niektóre szpitale wpuszczają osoby odwiedzające na 
oddział, ale w naszym szpitalu stosujemy się jeszcze do obostrzeń. Dzięki temu chronimy 
innych pacjentów leżących na danym oddziale przed ewentualnym zakażeniem. Na razie 
powszechnych odwiedzin nie ma, nie mniej jednak jeśli wiadomo już, że osoba jest w stanie 
ciężkim odjedzie z tego świata lekarze umożliwiają w sposób szczególny pożegnanie się 
z bliską osobą. Pan Starosta powiedział, że przez dwa lata została wykonana ogromna praca, 
podziękował całemu personelowi szpitala. Przypomniał również, że podczas trzeciej fali 
pandemii w szpitalu funkcjonował oddział covidowy na 60 osób. Wiele osób uzyskało pomoc 
i zostało uratowanych. Reagowaliśmy bardzo szybko np. w przypadku, gdzie brakowało tlenu 
zbudowaliśmy stację. Ponadto jak powiedziała pani Prezes mamy nowe oddziały, mamy 
rozbudowany ZOL z 12 do 30 miejsc, mamy hospicjum dla osób z chorobami 
nowotworowymi, mamy Dzienny Dom Opieki Medycznej - wkrótce od przyszłego miesiąca 

Protokół Nr XLVl1.2021 z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji odbytej w dniu 20 września 2021 r.

5



OR -11.0002.47.2021

będzie funkcjonował oddział, gdzie pacjenci po operacji będą mieli zapewniona fachową 
opiekę. Kontynuując dodał, że jeśli chodzi o okulistykę to takiej i w takim zakresie nigdy nie 
było. Są przeprowadzane zabiegi, funkcjonuje poradnia obsługująca bardzo dużo osób, jak 
również cieszy się dużym zaufaniem. Dwa tygodnie temu uruchomione zostały usługi 
z zakresu laryngologii, w tym jest laryngolog dziecięcy, gdzie jest tylko dwóch 
w województwie. Docelowo będzie 4 laryngologów, którzy w ramach kontraktu z chirurgii 
będą przeprowadzać operacje. Za dwa miesiące będzie również nowy lekarz dermatolog, 
który również w ramach oddziału chirurgii będzie przeprowadzał zabiegi. Pan Starosta 
oznajmił, że szpital został doposażony, a ogromne kwoty bo ok. 25 min zł zainwestowanych 
środków pochodząc z różnych źródeł min. część wypracowana z budżetu powiatu, środki z 
budżetu państwa, Unii Europejskiej, a także darowizny, które otrzymaliśmy np. od Premiera 
za to, że stanęliśmy na wysokości zadania, gdyż zgodziliśmy się i prowadziliśmy oddział 
covidowy otrzymaliśmy tomograf o wartości ponad. 3 min zł. Obecnie inwestycje dotyczyć 
będą rehabilitacji, której codziennie korzysta ok. 100 osób. Będziemy chcieli ją rozbudować, 
ponieważ mamy jeszcze jedno wolne półpiętro w stanie surowym, niewykończonym (koszt to 
ok. 2 min zł). Mamy już część środków z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, 
a mianowicie ok. 800 tys. zł, 500 tys. zł będzie pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego i będą 
środki własne z budżetu powiatu. W przyszłości są plany dotyczące skoordynowanej 
podstawowej opieki lekarskiej ze specjalistyką. Poprzednio był poruszony również temat, iż 
brak jest lekarzy neurologów. Na dzień dzisiejszy są już dwie panie neurolog. Nie jest łatwo 
odbudować zaufanie i zbudować cały system służby zdrowia. Podjęliśmy się przywrócenia 
szpitala i jego funkcjonowania w strukturach powiatu i liczyliśmy się, że trzeba będzie 
wspomóc go finansowo i wówczas wszyscy radni zgodnie (za co dziękuje) na to przystali, 
gdyż zdrowie to wartość nadrzędna. Będziemy się starać, aby minus był jak najmniejszy dla 
szpitala, by powiat mógł mieć komfort małej dopłaty corocznej. Póki co liczymy się z tym, że 
tą dopłatę będziemy musieli robić. Dla porównania pan Starosta powiedział, że do szkół 
dokładamy prawie 2 min zł. Do jednej szkoły do której chodzi 32 dzieci i pracuje 30 
nauczycieli, gdyby nie nasza szybka reakcja dokładalibyśmy ponad milion zł, a dziś 
dokładamy 600-800 tys. zł. W szpitalu pracuje obecnie ok. 180 osób na umowach plus 
umowy zlecenia i korzysta ze szpitala z samych poradni ok 34 tys. ludzi rocznie plus oddziały 
szpitalne tj. ok. 60 tys. osób. Tak więc jeśli będziemy musieli dołożyć do szpitala to 
dołożymy, bo dokładamy do naszego zdrowia. Obejmując funkcję Starosty obiecałem, że 
będę się starał, aby funkcjonował na jak najwyższym poziomie i myślę, że ją do końca spełnię 
- mówił pan Starosta. Materiał, który przekazał szpital będziemy rozpowszechniać. Kończąc 
powiedział, że szpital jest dobrze wyposażony, nie mniej jednak zawsze będą jakieś potrzeby. 
Pan Starosta podziękował pani Prezes za dotychczasową współpracę i przekazał na jej ręce 
podziękowania dla całego personelu szpitala.

Podczas realizacji bieżącego punktu do systemu zalogowała się pani radna Aneta Bławat 
(godz. 13:51). Od tej pory obrady toczyły się w obecności 14 - osobowego składu rady.

Pan Przewodniczący Wacław Rodek zapytał ponownie, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze 
zabrać głos w związku z informacją złożoną przez Szpital Św. Leona.

Nikt więcej nie zabrał głosu, wobec czego przeszedł do realizacji kolejnego punktu.

Pan Przewodniczący podziękował przedstawicielom szpitala za przybycie na obrady, którzy 
ze względu na swoje obowiązki służbowe opuścili salę obrad.

Ad. 5. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Tomaszowi Stańkowi - Staroście Opatowskiemu, 
który udzielił informacji o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
Protokół Nr XLVI1.2021 z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji odbytej w dniu 20 września 2021 r.
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Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący podziękował panu Staroście za udzielenie informacji, a następnie 
zapytał, czy są pytania w związku z przedstawioną informacją.

Nikt nie zabrał głosu.

Wobec zrealizowania bieżącego punktu pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu 
porządku obrad.

Ad.6. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać glos w realizowanym punkcie obrad.

O glos poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który powiedział, że miał problemy techniczne 
ze słyszalnością zarówno podczas wcześniejszego posiedzenia komisji, jak i obecnie, dlatego 
chciał zapytać panią Prezes (o ile jest jeszcze na sali obrad) o filię poradni ginekologicznej, 
która do czasu pandemii COVID - 19 funkcjonowała w Iwaniskach. Pan radny dodał, że 
bardzo dużo kobiet pyta się co dalej z tą poradnią. Do tej pory nieobecność lekarzy tłumaczył 
sytuacją pandcmiczną, dlatego chciałby wiedzieć, jak dalej poradnia będzie funkcjonować. 
Kontynuując pan radny powiedział, że jest jedynym lekarzem w radzie powiatu i jednocześnie 
pracownikiem POZ, dlatego czując się reprezentantem chciałby prosić o spotkanie, o którym 
mówiła pani Wicestarosta, czy jest planowane i czy znany jest już termin.

O głos poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który powiedział, że był chwilowy problem 
z łącznością, ale słyszał na słuchawkach pytania, które zadał radny. Pan Starosta powtórzył 
czego dotyczyły. Następnie poinformował, że nie ma już na sali obrad pani Prezes, nie mniej 
jednak zadzwoni i poprosi, aby skontaktowała się z panem radnym Z. Wołcerzem i udzieliła 
odpowiedzi na zdane przez niego pytania.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos.

O głos poprosił ponownie pan radny Z. Wołcerz, który powiedział, że wszystko słyszał i jest 
zadowolony z wypowiedzi pana Starosty.

Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

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

Opatowskiego na lata 2021- 2026.
Pan Przewodniczący Wacław Kodek odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 
2021 - 2026. Następnie poprosił o panią Przewodniczącą Komisji budżetu, finansów 
i rozwoju gospodarczego powiatu o przedstawienie opinii nt. procedowanego projektu 
uchwały.
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Glos zabrała pani Bożena Kornacka, która poinformowała, że komisja budżetu, finansów 
i rozwoju gospodarczego powiatu w dniu dzisiejszym zaopiniowała pozytywnie projekty 
uchwał procedowane podczas XLVII sesji.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos. Nikt nie zabrał głosu. 
Kontynuując pan Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVII.51.2021 została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
„Za” - 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” - 0 głosów.
W głosowaniu z powodu przyczyn technicznych nie wzięła udziału radna Aneta Bławat. 
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok. 
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poprosił o odczytanie projektu uchwały o zmianie 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok przez panią 
Bożenę Kornacką - Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Opatowie.

Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała powyższy projekt uchwały.

Następnie pan Przewodniczący poprosił o przestawienie opinii Komisji budżetu, 
finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu nt. procedowanego projektu 
uchwały.

Głos zabrała pani Bożena Kornacka - Przewodnicząca Komisji budżetu, finansów, 
rozwoju gospodarczego i promocji powiatu, która powiedziała, że projekt uchwały był 
omawiany i opiniowany podczas posiedzenia komisji, gdzie uzyskał pozytywną opinię.

Kontynuując pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

O głos poprosił pan Starosta, który wyjaśnił, że wprowadzamy do uchwały dwa zadania. 
Jedno dotyczy remontu fragmentu powierzchni w internacie przy Liceum im. 
B. Głowackiego, gdzie będzie zlokalizowany Zespól Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznych, gdyż obecnie mieści się w budynku starostwa, ale nie są to odpowiednie 
warunki do pracy. Kosztorys jest zrobiony i rezerwujemy na ten cel 240 tys. zł. Pan 
Starosta poinformował, że w projekcie uchwały zarezerwowane są także środki 
finansowe na wykonanie projektu dot. wydziału komunikacji tj. na fragmencie holu i tu 
gdzie ustąpi poradnia chcemy zrobić z prawdziwego zdarzenia biuro obsługi interesanta 
wydziału komunikacji. Ponadto zabezpieczamy środki na dostosowanie do wymogów 
przeciwpożarowych. Będziemy również występować o środki zewnętrzne, aby powiat ze 
swojego budżetu jak najmniej musiał dołożyć. Rezerwowane są także środki na pomnik 
Marii Skłodowskiej - Curie. Szkoła w Ożarowie ma jubileusz i bardzo dobrze 
funkcjonuje, ma pięknie zagospodarowany teren. Zabezpieczone zostają też środki na 
dokumentację projektową związaną z platformą dla osób niepełnosprawnych o wartości 
16.800 zł.
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Następnie pan Przewodniczący zapytał ponownie, czy ktoś chcialby zabrać głos.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego poddał odczytaną treść projektu uchwały pod 
głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVII.52.2021 została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za'" - 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

c) w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Opatowie 
Wacława Rodka.
Pan Przewodniczący poprosił pana Adama Rozszczypalę - Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu w Opatowie o odczytanie projektu uchwały sprawie odmowy stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Opatowie Wacława Rodka.

Pan Wiceprzewodniczący Adam Rozszczypała odczytał treść powyższego projektu 
uchwały.

Następnie pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez panią mecenas Ewelinę 
Płatek - Kosior, która powiedziała, że Komisja Rewizyjna podczas przeprowadzonego 
postępowania wyjaśniającego ustaliła, że przewodniczący Wacław Rodek zamieszkuje na 
terenie miejscowości Tarłów. Poczyniono szereg ustaleń w oparciu o dokumentację 
przedłożoną przez pana Wacława Rodka, w szczególności rachunki za energię, wodę, 
odprowadzane odpady komunalne. Komisja swoje ustalenia oparła na zaświadczeniu 
tutejszego organu Starosty Opatowskiego, że od 2017 r. posiada również wpis dotyczący 
rejestracji pojazdów na terenie powiatu opatowskiego. Komisja dokonała również 
przesłuchania świadków, którzy szczegółowo wyjaśnili w jakich porach dnia i nocy widują 
pana radnego na terenie miejscowości Tarłów. Zeznania osób korespondowały z innym 
zgromadzonym materiałem dowodowym, dlatego komisja uznała je za wiarygodne. 
W oparciu o zgromadzoną dokumentację komisja doszła do przekonania, że należy 
odmówić stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego ponieważ zamieszkuje on 
w deklarowanej przez niego miejscowości.

Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chcialby zabrać glos.
Nikt nie zabrał głosu.

Pan Przewodniczący oznajmił, że ponieważ sprawa dotyczy jego osoby nie będzie brał 
udziału w głosowaniu. Kontynuując poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVII.53.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
„Za” - 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” - 0 głosów.
W głosowaniu nie wziął udziału pan Wacław Rodek, jako 14 radny biorący udział 
w obradach sesji.
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Wynik głosowania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

d) w sprawie przyjęcia ..Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 
rok”.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. Następnie 
poprosił o zabranie głosu przez pana Marka Gołasę - kierownika Wydziału Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki, który powiedział, że jest to program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2022. Poinformował w dniach od 27.08.2021 do 10.09.2021 r. 
Wskazał, że w ich wyniku nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski w postanowieniach 
ogólnych programu. Pan kierownik wyjaśnił, iż program dotyczy działalności, 
wspomagania instytucji pożytku publicznego w dwóch elementach: finansowym 
i pozafinansowym. Wskazał, że na finansowanie zadań polegających na udzieleniu 
nieodpłatnej pomocy prawnej, którą powiat będzie realizował we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi (zadanie finansowane z całości z środków budżetu 
państwa) i jest to kwota 64 020.00 zł, na dofinansowanie działalności warsztatów terapii 
zajęciowej prowadzonych przez organizacje pozarządowe przeznaczono kwotę 
w wysokości 4.044.960,00 zł, w tym z budżetu powiatu 404.496.00 zł. Na dofinansowanie 
działalności warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych przez organizacje pozarządowe, 
przeznacza się kwotę w wysokości 4.044.960,00 zł (w tym z budżetu powiatu 404.496.00 
zł), na dofinansowanie zadań z kultury, sportu i rekreacji, jakie będzie realizowało 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie (za kwotę 5.000 zł) oraz inne komórki 
organizacyjne starostwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi, kwotę 10.000 zł, 
organizowanie szkoleń, konferencji, dyskusji i prelekcji oraz innych wydarzeń w zakresie 
kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego, kwotę w wysokości 5.000 zł.

Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez pana Wojciecha Majchera - 
Przewodniczącego Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej i przestawienie 
opinii o powyższym projekcie uchwały.

Głos zabrał pan Wojciech Majcher, który powiedział, że podczas dzisiejszego posiedzenia 
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej procedowany projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię i wnosi o jego przyjęcie.

Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVII.54.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
„Za” - 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” - 0 głosów.
W głosowaniu z przyczyn technicznych nie wziął udziału pan radny Jacek Dwojak.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
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e) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu opatowskiego na rok 2022.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poprosił o odczytanie projektu uchwały w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
opatowskiego na rok 2022 przez panią Bożenę Kornacką - Wiceprzewodniczącą Rady 
Powiatu w Opatowie.

Pani Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka odczytała powyższy projekt uchwały.

Następnie pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez pana Wojciecha Majchera 
- Przewodniczącego Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej i przestawienie 
opinii o powyższym projekcie uchwały.

Głos zabrał pan Wojciech Majcher, który powiedział, że podczas dzisiejszego posiedzenia 
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej procedowany projekt uchwały 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu opatowskiego na rok 2022 uzyskał pozytywną opinię.

Kontynuując pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrał głos w odniesieniu do 
procedowanego projektu uchwały.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego poddał oczytana treść projektu pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVII.55.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” - 13 głosów, „przeciw’' - 0 głosów „wstrzymało się” - 1 głos (pan radny Z. Wołcerz).
Wynik glosowania stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Wobec zrealizowania bieżącego punktu pan Przewodniczący poinformował o przejściu do 
kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek uznał, że odpowiedzi na zapytania radnych zostały już 
udzielone, wobec czego przeszedł do realizacji ostatniego punktu obrad.

Ad. 9. Zakończenie obrad XLVI1 sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poinformował, że porządek obrad został zrealizowany, 
po czym wypowiedział formulę - „zamykam obrady XLVII sesji Rady Powiatu w Opatowie”. 
Na tym sesję zakończono. /
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