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Protokół Nr 1.2023 
z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej 

w dniu 25 stycznia 2023 r. godz. 11:00

W posiedzeniu Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej uczestniczyło 6 członków komisji 
na ogólną liczbę 9 według załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 
wzięły osoby zaproszone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu.
Brak pani B. Kornacka, pana A. Gajek i pana K. Żółtek.
Podczas otwarcia posiedzenia brak pani Agnieszki Łuby - Mendyk.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
Na wstępie pan Przewodniczący Komisji Wojciech Majcher powitał wszystkich członków komisji, jak 
również osoby zaproszone, po czym przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Pan Przewodniczący Komisji W. Majcher poinformował, iż protokół z ostatniego posiedzenia komisji 
stałych został wyłożony do wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytała, czy są 
uwagi do jego treści.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu ze wspólnego 
posiedzenia komisji stałych bez odczytywania.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za" - 5 głosów (Małgorzata Jalowska, Barbara Kasińska, Wojciech Majcher, Adam Rozszczypała, 
Tomasz Świątek,), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porzqdku obrad.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy 

społecznej Rady Powiatu w Opatowie za 2022 rok.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:

a) w sprawie przystqpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" - 
edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,

b) w sprawie przystqpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej" - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,

c) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin 
zastępczych zawodowych,
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d) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej na 
2023 r.,

e) w sprawie wniosku dotyczącego działalności Szpitala Św. Leona sp. z o.o. z siedzibą 
w Opatowie,

f) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski na rok 2023, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na 
które dofinansowanie jest przyznawane,

g) w sprawie określenia zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski.

6. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2022 - 2026,
b) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego 

i promocji powiatu na 2023 r.,
c) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r.,
d) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2023 r.,
e) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok,
f) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg 

i transportu na 2023 r.,
g) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.,
h) w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Opatowskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok,
7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Na salę obrad weszła pani Agnieszka Luba - Mendyk (godz. 11.13), dalsze obrady prowadzone są 
w siedmioosobowym składzie.
W wyniku braku uwag pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku 
obrad.
Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za" - 6 głosów (Małgorzata Jalowska, Barbara Kasińska, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Adam Rozszczypała, Tomasz Świątek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów. 
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie pan Przewodnicząca poinformowało przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 4. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia 
i pomocy społecznej Rady Powiatu w Opatowie za 2022 rok.
Pan Przewodniczący odczytał projekt sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji oświaty, sportu, 
zdrowia i pomocy społecznej Rady Powiatu w Opatowie za 2022 rok, po czym zapytał czy ktoś zgłasza 
uwagi bądź inne propozycje.
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Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego Pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania 
w zaproponowanej i odczytanej treści, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej 
w głosowaniu jawnym zostało przyjęte jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za" - 6 głosów (Małgorzata Jalowska, Barbara Kasińska, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Adam Rozszczypała, Tomasz Świątek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" 

- edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Pan Przewodniczący komisji poprosił o zabranie głosu przez panią Katarzynę Ambryszewską - 
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, że 
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi 
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki 
wytchnieniowej. Pani Kierownik wskazała, iż usługi opieki wytchnienjowej przysługują 
w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie 
domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą 
niepełnosprawną. Dodała, iż w związku z przyznaną dotacją dla Powiatu Opatowskiego 
całkowita wartość zadania w ramach Programu wynosi 742 896,00 zł i w całości zostanie 
zrealizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Podsumowując pani Kierownik poinformowała, iż program będzie realizowany w okresie do 
31.12.2023 r. Wsparcie w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej dotyczy pobytu 
dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, świadczone przez 11 opiekunów 
na rzecz 77 uczestników Programu tj. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności/osób z orzeczeniem równoważnym.

O zabranie głosu poprosiła pani Agnieszka Luba - Mendyk, która zapytała o wymagania jakie 
musi spełnić opiekun.

Pani Kierownik wskazała, iż główną przesłanką jest spełnienie wymagań tj. m in. 
wykształcenie kierunkowe oraz co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobą 
niepełnosprawną.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania do powyższego projektu uchwały.

Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" - 
edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pytając, kto jest za jego 
pozytywnym zaopiniowaniem.
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Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Opieka 
wytchnieniowa" - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, który 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za" - 6 głosów (Małgorzata Jalowska, Barbara Kasińska, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Adam Rozszczypała, Tomasz Świątek) , „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 
głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

b) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej" - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Pan Przewodniczący komisji ponownie udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - 
Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, iż 
program będzie realizowany w okresie do 31.12.2023 r. Wsparciem zostanie objętych 140 
osób niepełnosprawnych z terenu powiatu opatowskiego spełniających wymagania 
Programu. W celu realizacji Programu zatrudnionych zostanie 14 asystentów osobistych 
osoby niepełnosprawnej, każdy asystent pod swoją opieką będzie miał 10 osób 
niepełnosprawnych.
Pani Kierownik wskazała, iż asystenci zostaną zatrudnieni na umowy zlecenie.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do powyższego projektu uchwały.

Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej" - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 
pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt 
uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za" - 6 głosów (Małgorzata Jalowska, Barbara Kasińska, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Adam Rozszczypała, Tomasz Świątek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 
głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

c) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin 
zastępczych zawodowych.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym ponownie udzielił 
głosu pani Kierownik Katarzynie Ambryszewskiej, która poinformowała, iż w związku 
z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 01 lutego 2023 r. 
rodzina zastępcza zawodowa otrzymywać będzie wynagrodzenie nie niższe niż 4 100,00 zł 
brutto niezależnie od liczby dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywających 
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w pieczy zastępczej. Pani Kierownik wskazała, iż z uwagi na to, że wynagrodzenie to jest 
wyższe niż przewidziane uchwałą Nr LXII.43.2022 r. Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 
czerwca 2022 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 
zawodowych koniecznym jest uchylenie wyżej wymienionej uchwały jako sprzecznej 
z zapisami znowelizowanej ustawy
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi bądź pytania do przedłożonego 
projektu uchwały, wobec ich braku dalszych zapytań, pan Przewodniczący poddał pod 
głosowanie powyższy projekt uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt 
uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla 
rodzin zastępczych zawodowych, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za" - 6 głosów (Małgorzata Jalowska, Barbara Kasińska, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Adam Rozszczypała, Tomasz Świątek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 
głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

d) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej 
na 2023 r.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym zapytał, czy ma 
ktoś pytania bądź uwagi.

Wobec braku głosów pan Przewodniczący A. Rozszczypała poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy 
społecznej na 2023 r., pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Powyższy projekt uchwały w głosowaniu jawnym został pozytywnie zaopiniowany i stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za" - 6 głosów (Małgorzata Jalowska, Barbara Kasińska, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Adam Rozszczypała, Tomasz Świątek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 
głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

e) w sprawie wniosku dotyczącego działalności Szpitala Św. Leona sp. z o.o. z siedzibą 
w Opatowie.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym zapytał, czy są 
pytania.

Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
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Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt 
uchwały w sprawie wniosku dotyczącego działalności Szpitala Św. Leona sp. z o.o. z siedzibą 
w Opatowie, który stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za" - 6 głosów (Małgorzata Jalowska, Barbara Kasińska, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Adam Rozszczypała, Tomasz Świątek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 
głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

f) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski na rok 2023, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form 
i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym zapytał, czy są 
pytania.

Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt 
uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski na rok 2023, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, który stanowi załącznik nr 17 do 
niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za" - 6 głosów (Małgorzata Jalowska, Barbara Kasińska, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Adam Rozszczypała, Tomasz Świątek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 
głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

g) w sprawie określenia zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym zapytał, czy są 
pytania.

Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt 
uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski, 
który stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Protokół Nr 1.2023 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej - VI kadencji odbytego w dniu 25 stycznia 2023 r.
6



OR-II. 0012.2.1.2023

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za" - 6 głosów (Małgorzata Jalowska, Barbara Kasińska, Agnieszka Luba - Mendyk, Wojciech 
Majcher, Adam Rozszczypała, Tomasz Świątek) , „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 
głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 6. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu;
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2023 - 2026.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która bardzo 
szczegółowo omówiła zmiany w WPF na lata 2023 - 2026.
Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania do przedmiotowego projektu 
uchwały.

Wobec ich pytań pan Przewodniczący poinformował o przejściu do omawiania kolejnego 
projektu uchwały rady powiatu.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2023 rok.
Pan Przewodniczący komisji powiedział, że zmiany w budżecie są tożsame, co w projekcie 
uchwały dot. zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Następnie zapytał, czy są pytania 
do przedłożonego projektu uchwały.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Wobec braku pytań pan Przewodniczący poinformował o przejściu do omawiania kolejnego 
projektu uchwały rady powiatu.

c) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym zapytał, czy ktoś 
ma pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2023 r.

Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pan Przewodniczący przeszedł do omawiania 
kolejnego projektu uchwały rady powiatu.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

d) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2023 r.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym zapytał, czy ktoś 
ma pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Powiatu w Opatowie na 2023 r.
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Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pan Przewodniczący przeszedł do omawiania 
kolejnego projektu uchwały rady powiatu.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

e) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego 
i promocji powiatu na 2023 r.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym zapytał, czy ktoś 
ma pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji 
budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu na 2023 r.

Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pan Przewodniczący przeszedł do omawiania 
kolejnego projektu uchwały rady powiatu.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

f) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg 
i transportu na 2023 r.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym zapytał, czy ktoś 
ma pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji 
rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu na 2023 r.

Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pan Przewodniczący przeszedł do omawiania 
kolejnego projektu uchwały rady powiatu.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

g) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym zapytał, czy ktoś 
ma pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2023 r.

Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pan Przewodniczący przeszedł do omawiania 
kolejnego projektu uchwały rady powiatu.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

h) w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Opatowskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym zapytał, czy ktoś 
ma pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty 
Opatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.
Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Wobec braku pytań pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.
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Ad.7. Sprawy organizacyjne.
Pan Przewodniczący komisji zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie.

Wobec braku zgłoszeń pan Przewodniczący przeszedł do realizacji ostatniego punktu posiedzenia.

Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący komisji podziękował zebranym osobom za przybycie i zamknął posiedzenie 
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 11:48).

Protokołowała:
Sylwia Zakrzewska

Przewodniczący
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej

Wojciech Majcher
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