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Protokół Nr XL VIIL2021 
z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie 

odbytej w dniu 20 października 2021 r.

Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 9~, a zakończone o godzinie 9—. 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 przewodniczył pan Wacław Rodek - Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie, 
który na wstępie powitał wszystkich radnych, pracowników, jak również osoby zaproszone.
Podczas rozpoczęcia sesji nieobecne 4 osoby: pan radny Jacek Dwojak, pani radna Barbara 
Kasińska, pan radny Bogusław Włodarczyk oraz pan radny Zbigniew Wołcerz.

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.
Pan Przewodniczący oznajmił, iż dzisiejsza sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym. 
Kontynuując odczytał treść wniosku o zwołanie sesji, który stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.

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 12 radnych.
„Za” -12 głosów: (Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, 
Bożena Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wojciech Majcher, Wacław Rodek, Adam 
Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Maciej Wolański), „przeciw” - 0 głosów' 
„wstrzymało się” - 0 głosów.
Nie oddała głosu jedna osoba pan radny Kazimierz Żółtek.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 4 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. Podjęcie uchwały Rady Powiatu:
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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.
5. Zakończenie obrad XLV1II sesji Rady Powiatu.

Pan Przewodniczący odczytał projekt porządku obrad, następnie zapytał, czy są uwagi do 
odczytanej treści.

Nikt nic zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem zaproponowanego 
porządku obrad.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych.
„Za” -12 głosów: (Aneta Bławat, Alicja Frejłich, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, 
Bożena Kornacka, Agnieszka Łuba-Mendyk, Wojciech Majcher, Wacław Rodek, Adam 
Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Maciej Waloński), „przeciw” - 0 głosów 
„wstrzymało się” - 0 głosów.
Nie oddała głosu jedna osoba pan radny Kazimierz Żółtek.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

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

Ad. 4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2021-2026.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 
2021-2026.
Podczas realizacji bieżącego punktu obrad do sytemu zalogował się pan radny Bogusław 
Włodarczyk. Od tej pory obrady toczyły się w obecności 14 - osobowego składu rady 
powiatu.

Głos zabrała pani radna Bożena Kornacka, która poinformowała, że komisja w dniu 
dzisiejszym zaopiniowała pozytywnie projekty uchwal procedowane podczas dzisiejszej 
sesji.

Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Agnieszce Masternak - inspektorowi 
w Wydziale, która poinformowała, że dochody bieżące zwiększają się o 184.039 zł, 
w związku ze:
• zwiększeniem dochodów o kwotę 237.492 zł, co wynika z decyzji Wojewody 
Świętokrzyskiego i jest przeznaczone na pokrycie niedoboru środków finansowych na 
składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych.
• zmniejszeniem dochodów o kwotę 17.461 zł, co wynika z decyzji Wojewody 
Świętokrzyskiego i dokonuje się go w związku z wyrównaniem środków przeznaczonych 
na realizację świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w ramach 
programu 500+ pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa świętokrzyskiego.
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• zmniejszeniem dochodów o kwotę 35.992 zł, co wynika z decyzji Wojewody 
Świętokrzyskiego i dokonuje się go w związku z wyrównaniem środków przeznaczonych 
na realizację świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych 
w ramach programu 500+ pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa 
świętokrzyskiego. Ponadto dodała, że planowane wydatki na 2021 rok wynosić będą 
127.708.770,87 zł, tj. zwiększają się o 303.639 zł. Wydatki bieżące w kwocie 
106.861.347,87 zł, tj. zwiększają się o 137.243 zł. Wydatki majątkowe 20.710.180 zł, tj. 
zwiększają się o 166.396 zł w związku ze:
• zwiększeniem wydatków na zadanie „Modernizacja tarasu przy Podziemnej Trasie 
Turystycznej w Opatowie” o kwotę 119.600 zł;
• zwiększeniem wydatków na zadanie „Wykonanie opinii i badań geologicznych terenu 
pod budowę Inkubatora Przedsiębiorczości we Włostowie” o kwotę 36.686 zł;
• zwiększeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej 
dotyczącej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń 
zlokalizowanych na Parterze Budynku C położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na 
potrzeby Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej” o kwotę 8.610 zł;
• zwiększeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa 
istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie - ETAP II” o kwotę 1.500 zł.

Następnie poprosił o panią Przewodniczącą Komisji budżetu, finansów i rozwoju 
gospodarczego powiatu o przedstawienie opinii nt. procedowanego projektu uchwały.

Głos zabrała pani radna Bożena Kornacka, która poinformowała, że komisja w dniu 
dzisiejszym zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał procedowane podczas dzisiejszej 
sesji.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

O głos poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która poprosiła, aby osoba, która udziela 
wyjaśnień zbliżyła się bardziej do mikrofony, gdyż jest bardzo słaba słyszalność.

Wobec braku dalszych głosów pan Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany 
projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVIII.56.2021 została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” - 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
W związku z wdrożeniem nowego sytemu do glosowania (pierwsza sesja prowadzona 
w nowym systemie) radni, którzy nie potwierdzili quorum przed oddaniem głosu 
rozpoznani zostali przez system jako nieobecni.
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b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok. 
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok.

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 procedowany projekt 
uchwały był omawiany podczas posiedzenia komisji, gdzie uzyskał pozytywną opinię.

Kontynuując pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego poddał odczytaną treść projektu uchwały pod 
głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVIII.57.2021 została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 16 radnych.
„Za” - 16 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
W związku z wdrożeniem nowego sytemu do głosowania (pierwsza sesja prowadzona 
w nowym systemie) radni, którzy nic potwierdzili quorum przed oddaniem głosu 
rozpoznani zostali przez system jako nieobecni.

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

Ad. 5. Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek poinformował, że porządek obrad został zrealizowany, 
po czym wypowiedział formułę - „zamykam obrady XLVIII sesji Rady Powiatu 
w Opatowie”.
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