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Protokół Nr 6.2022
z posiedzenia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu
odbytego w dniu 23 maja 2022 r. godz. 9:00

Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie otworzyła pani Bożena Kornacka - Przewodnicząca Komisji. Na wstępie pani Bożena
Kornacka powitała wszystkich członków komisji, jak również osoby zaproszone.
W posiedzeniu Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu uczestniczyło 8
członków komisji na ogólną liczbę 8 według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięły osoby zaproszone zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pani Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do
wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytała, czy są uwagi do jego treści.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia bez odczytywania.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 8 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie powiatu oraz planach w tym zakresie.
5. Informacja Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie z zakresu promocji Powiatu Opatowskiego.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w związku z inicjatywą uchwałodawczą zgłoszonych
przez grupę radnych:
a)
w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego,
b)
odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie,
c)
wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.
7. Zaopiniowanie projektów 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 ulgowych przejazdów dla obywateli Ukrainy na liniach komunikacyjnych
Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie,
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d) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu
Transportu w Opatowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
Powiatu Opatowskiego,
e)
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
f)
o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r„
g) o odwołaniu członków zarządu oraz o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru
członków Zarządu Powiatu w Opatowie,
h)
w sprawie nadania statutu powiatu opatowskiego.
8. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych
powiatu opatowskiego za 2021 rok,
b) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie o stanie
porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu opatowskiego za 2021 rok,
c) w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Opatowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2021 rok,
d) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu
Opatowskiego,
e) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2021 r.,
f) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok
2021,
g) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Opatowie z działalności za rok 2021 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy
społecznej w powiecie opatowskim na 2022 rok.
9. Sprawy organizacyjne.
lO. Zamknięcie posiedzenia.

O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie
z porządku obrad punktu 7 ppkt g w brzmieniu: „zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu
o odwołaniu członków zarządu oraz o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków
Zarządu Powiatu w Opatowie".
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radną Wiesławę Słowik.
Powyższy wniosek w głosowaniu jawnym został przyjęty.
W głosowaniu udział wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 2 głosy ( M. Jalowska, T. Staniek), „wstrzymało się" - 1 głos (W. Rodek).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie z porządku
obrad punktu 7 ppkt h w brzmieniu: „zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
nadania statutu powiatu opatowskiego".

O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który podkreślił ważność
wprowadzenia zmian w zapisach statutu. Wskazał, iż proponuje się aktualizację przepisów prawa,
zaproponowane zapisy mają również na celu usprawnienie pracy pracowników starostwa. Pan
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Starosta nadmienił, iż sam zapis dot. spisywania protokołów znacząco ułatwiłby pracę, biorąc pod
uwagę znaczącą ilość zwoływanych posiedzeń.
O zabranie głosu ponownie zabrała pani Aneta Bławat, która powiedziała, iż próbowała wczytać się
w zapisy poprzedniego statutu jak i tego zaproponowanego i uważa, iż należy jeszcze dodać kolejne
zmiany. Jednak potrzebuje więcej czasu aby je przygotować i przedstawić radnym.
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radną Anetę Bławat.
Powyższy wniosek w głosowaniu jawnym został przyjęty.
W głosowaniu udział wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 3 głosy ( M. Jalowska, T. Staniek, W. Rodek), „wstrzymało się" - 0
głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym Pani Przewodnicząca zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad
punktu 6 ppkt a w brzmieniu: „Omówienie i zaopiniowanie projekt uchwał w związku z inicjatywą
uchwałodawczą zgłoszonych przez grupę radnych w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania
Statutu Powiatu Opatowskiego".
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek.
Powyższy wniosek w głosowaniu jawnym został przyjęty.
W głosowaniu udział wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 6 głosów, „przeciw" - 2 głosy ( M. Jalowska, W. Rodek), „wstrzymało się" - 0 głosów.
Pani Przewodnicząca zapytała członków komisji, czy są jeszcze jakieś uwagi lub inne propozycje do
przedstawionego porządku obrad.
W wyniku braku dalszych uwag zapytała, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad,
odczytując nowo zaproponowany porządek.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie powiatu oraz planach w tym zakresie.
5. Informacja Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie z zakresu promocji Powiatu Opatowskiego.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w związku z inicjatywą uchwałodawczą zgłoszonych
przez grupę radnych:
a)
odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie,
b)
wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2022- 2026,
h)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok,
c) w sprawie ulgowych przejazdów dla obywateli Ukrainy na liniach komunikacyjnych
Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie,
d) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu
Transportu w Opatowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
Powiatu Opatowskiego,
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e)
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
f)
o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
8. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych
powiatu opatowskiego za 2021 rok,
h) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie ostanie
porzgdku i bezpieczeństwa na terenie powiatu opatowskiego za 2021 rok,
c) w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Opatowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2021 rok,
d) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowigcymi własność Powiatu
Opatowskiego,
e) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2021 r.,
f) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok
2021,
g) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Opatowie z działalności za rok 2021 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy
społecznej w powiecie opatowskim na 2022 rok.
9. Sprawy organizacyjne.
lO. Zamknięcie posiedzenia.
Powyższy porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 8 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.4. Informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie powiatu oraz planach w tym zakresie.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Anita Tutak - Skórska - Kierownikowi Wydziału Inwestycji
i Rozwoju Powiatu, która przedłożyła informację o prowadzonych inwestycjach oraz innych zadaniach
realizowanych w ramach struktur wydziału za 2021 r. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr
8 do niniejszego protokołu.

O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która zapytała o realizację projektu, o którym
wspomniała pani Kierownik o nazwie: „TIK - TAK" oraz dlaczego wniosek nie uzyskał aprobaty.
Odpowiedzi udzieliła pani Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu, która poinformowała, iż
projekt „TIK - TAK" znalazł się na liście rankingowej. Dodała, iż zadanie miało obejmować wsparciem
uczniów i nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulejowie oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń
Rozwojowych w Niemienicach. Pani Kierownik wskazała, iż wniosek nie uzyskał dofinansowania, gdyż
po analizie zabrakło nam punktów, jednakże zapewniła, iż jeśli tylko zostanie ogłoszony kolejny nabór
na to zadanie bądź podobny projekt jeszcze raz będą próbować do niego przystąpić.
Wobec braku dalszych pytań pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu
posiedzenia.
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Ad. 5. Informacja Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie z zakresu promocji Powiatu
Opatowskiego.
Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przez pana Adriana Wołosa - Zastępcy Dyrektora
Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie, który przedłożył roczne sprawozdanie z działalności
instytucji za 2021. Omówił statystyki z prowadzenia Domu Muzealnego oraz podziemnej trasy
turystycznej wskazując ilość turystów zwiedzających teren. Dodała iż poziom zatrudnienia kształtuje
się w przedziale 8-13 osób, gdzie w okresie wakacyjnym występuje wzmożony ruch turystyczny.
Podsumowując swą wypowiedź wskazał, iż życzyłby sobie aby ten rok przyniósł podobna liczbę
zwiedzających turystów.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która zapytała czy Zastępca Dyrektora miał już
styczność z działalnością kulturalną.
Odpowiedzi udzielił pan Adrian Wołos, który poinformował, iż jego doświadczenie zawodowe nie był
związane z kulturą, jednakże prywatnie bierze udział w wielu stowarzyszeniach, które w statutach
swojej działalności mają określony rozwój kulturowy. Nadmienił, iż uważa, że pani Paulina Bakalarska
prowadziła instytucję bardzo dobrze dlatego tez postara się kontynuować rozpoczęte przez nią
zadania.
Głos zabrała radna Wiesława Słowik, która życzyła dyrektorowi samych sukcesów w pracy.

O zabranie głosu poprosił pan Paweł Sadrak - Sekretarz Powiatu, który odnosząc się do promocji
powiatu poinformował, iż w ubiegłym tygodniu nagrany został materiał w podziemnej trasie
turystycznej, który zostanie emitowany na antenie TVP3 w dniu 12 czerwca o godz. 18:50. Pan
Sekretarz dodał również, iż jesienią planowana jest wycieczka szkoleniowa przewodników
turystycznych.
O zabranie głosu ponownie poprosiła radna Wiesława Słowik, która zapytała o promowanie Instytucji
Kultury Zamku Krzyżtopór w Ujeździe, którym również powiat może się poszczycić.
Odpowiedzi udzielił Sekretarz Powiatu, który powiedział, iż oczywiście, iż promocji podlega ww. przez
radna instytucja, która jest perłą na skalę światową.
Kontynuując Sekretarz poinformował o planowanej sesji, podczas której odbędą się uroczystości
związane z obchodami święta Dnia Pracownika Samorządowego.

Wobec braku dalszych pytań pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu
posiedzenia.
Ad.6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w związku z inicjatywą uchwałodawczą
zgłoszonych przez grupę radnych:
a)
odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.
Wniosek grupy radnych: A. Bławat, B. Kornacka, K. Żółtek, A. Gajek, Z. Wołcerz, M. Wolański,
A. Luba - Mendyk, B. Włodarczyk i B. Kasińska w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady
Powiatu w Opatowie Pana Wacława Rodka wraz ze złożonymi projektami uchwał stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
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O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która wskazała, iż chciałaby zgłosić poprawkę
do złożonego przez ww. grupę radnych projektu uchwały w sprawie odwołania
Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie poprzez uzupełnienie podstawy prawnej
o zapis art. 14 ust 1 i 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Radna dodała, iż po zagłębieniu
się w zapisy ustawy chciałaby dodać ten zapis w projekcie uchwały. Poprosiła, aby pani
mecenas odniosła się do tej propozycji.
Głos zabrała pani Ewelina Płatek - Kosior - obsługa prawna starostwa, która odnosząc się do
projektu uchwały wskazała, iż oprócz uzupełninia zapisów art. 14 ust 1 i 4 ustawy
o samorządzie powiatowym w myśl § 29 ust. 2 statutu powiatu opatowskiego, projekt
uchwały powinien zawierać prawne i merytoryczne uzasadnienie, czego w propozycji grupy
radnych nie ma.

O zabranie głosu ponownie poprosiła radna Aneta Bławat, która poprosiła o przerwę celem
uzupełnia przez obsługę prawną oraz biuro rady projektu uchwały o właściwe zapisy.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta, który powiedział, iż to grupa radnych wnioskująca
o odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie powinna sama poprawić ten
projekt.
Głos zabrała radna Aneta Bławat, która zgłosiła wniosek formalny o zlecenie pracownikom
Biura Rady przygotowanie takiego projektu.

O zabranie głosu poprosiła pani Ewelina Płatek - Kosior - obsługa prawna starostwa, która
wskazała, iż taka dyspozycje może wydać np. Przewodniczący Rady Powiatu a nie rada. Pani
mecenas dodała, iż ww. wniosek radnej jest zbyt daleko idący.
Głos ponownie zabrała radna Aneta Bławat, która zwracając się do pana Wacława Rodka Przewodniczącego Rady Powiatu zapytała czy wyda takie polecenie do pracowników Biura
Rady.
Głos zabrał pan Wacław Rodek, który powiedział, iż uważa, że jest to uchwała personalna i już
każdy z radnych ma opinie w tym temacie. Dodał, iż jest pewny, iż obsługa prawna wraz
z biurem rady na obrady sesji przygotuje właściwy projekt uchwały. Kontynuując powiedział,
iż wiele można zarzucić jego osobie, ale nie to, iż prowadzi obrady w sposób stronniczy
i lekceważący, gdyż zawsze starał się wszystkim udzielać głosu, nie pomijając nikogo. Dodał, iż
złożony wniosek przegłosują podczas obrad sesji jeśli tylko będą tego chcieli. Uważa, iż na
sesji nie powinny odbywać się w tym temacie żadne dyskusje, od tego są posiedzenia komisji.

O zabranie głosu ponownie poprosił pan Starosta, który ponowił swoje wcześniej wyrażone
zdanie, iż to wnioskująca grupa radnych powinna nanieść zmiany do przedmiotowych.
W związku z powyższym pani Przewodnicząca poprosiła panią mecenas, o to aby jeszcze raz
wskazała błędy w projektach uchwał.
Głos zabrała pani mecenas, która na prośbę Przewodniczącej komisji jeszcze raz przywołała
prawidłowe zapisy.
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Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach (godz. 10:15).
Wznowienie obrad godzina 10:52.
Członkom komisji zostały rozdane projekty uchwał opracowane przez obsługę prawną i biura
rady.

O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która zapytała, czy projekty, które zostały im
rozdane są zgodne z przepisami i będą zaakceptowane przez biuro rady.
Odpowiedzi udzieliła pani mecenas, która potwierdziła, iż tak projekty są zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa.

Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie, pytając kto jest za jego
pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 4 głosy, „przeciw"- 3 głosy (M. Jalowska, W. Rodek, T. Staniek) , „wstrzymało się"- 1
głos (W. Słowik).

Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

b)

wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do proponowanego projektu
uchwały.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji,
pytając kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 4 głosy, „przeciw"- 2 głosy (M. Jalowska, T. Staniek) , „wstrzymało się"- 2 głosy (W.
Słowik, W. Rodek).

Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. 7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2022- 2026.
O zabranie głosu poprosiła pani Agnieszka Luba - Mendyk, która zgłosiła wniosek formalny
o naniesienie autopoprawek do projektów uchwał o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022- 2026 oraz projektu
uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022
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rok. Radna zawnioskowała o dokonanie ww. projektach uchwał zmniejszeń i zwiększeń dot.
Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolnej we Włostowie zarówno w zapisach
uchwały jak i w załącznikach .

O zabranie głosu poprosiła pani Małgorzata Jalowska - Wicestarosta, która zapytała o powód
takiego wniosku, czemu radna jest przeciwna wykonania tej inwestycji.
Radna Agnieszka Luba - Mendyk wskazała, iż jest to bardzo obszerna sesja Rady Powiatu,
a oni jako radni nie otrzymali wystarczających materiałów do zapoznania się z ta inwestycją.
Dodała, iż uważa, że są to duże środki, dlatego taka decyzja wymaga zagłębienia w
przedmiotowy temat.

O zabranie głosu ponownie poprosiła pani Wicestarosta, która wyjaśniła, iż jest to bardzo
ważne ze względu na realizację przetargu. Wskazała, iż możemy stracić szansę na ogromne
dofinansowanie, które wynosi aż 95%.
O zabranie głosu poprosiła pani Ewelina Płatek - Kosior, która wskazała, iż nie wie czy jest to
możliwe technicznie do wykonania. Gdyż taka autopoprawka powoduje zmianę w dwóch
projektach uchwał.
O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która przypomniała, iż od początku nie wszyscy
radni byli przekonani co do tej inwestycji i stąd wynikają te wątpliwości.

O zabranie głosu poprosiła pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który wskazał, iż
rozmowy w tym temacie toczą się od 2 lat. I radni przegłosowywali już wiele uchwał
w związku z tym zadaniem, dlatego tez dziwi go taki wniosek. Starosta podkreślił, iż
inwestycja powstaje z myślą o mieszkańcach, którzy oczekują takiego rozwoju. Wielu
rolników jest zainteresowanych wydzierżawieniem hal.
Pani Przewodnicząca potwierdziła, iż owszem wielokrotnie były prowadzone dyskusje w tym
temacie. Jednak priorytetem miało być przetwórstwo dla naszych rolników, którzy mogliby
oddawać tam swoje plony, a teraz w pierwszej kolejności zajmujemy się powstawaniem hal
dla przedsiębiorców.

O zabranie głosu poprosił pan Starosta, który wskazał, iż nic nie zostało zmienione . nad tymi
dwoma zadaniami pracujemy równolegle. Poinformował, iż ciągle prowadza rozmowy
w ministerstwie. Dodał, iż nie chodzi o budowę budynku a o integrację rolników. Pan Starosta
powiedział, iż roczny zysk z wynajmu hal szacują na kwotę 1,5 min rocznie. Wskazał, iż taką
kwotę można przeznaczać na dalszy rozwój inkubatora przemysłowego. W dalszych słowach
swojej wypowiedzi Starosta poprosił radnych o poważne potraktowanie tematu.
Pani Przewodnicząca wskazała, iż radni na pewno zastanawiają się ile sukcesywnie trzeba
będzie dokładać do tej inwestycji. Podkreśliła, iż chciałaby aby inne zadania również były
realizowane dla mieszkańców.
Pan Starosta wskazał, iż żadne środki nie będą sukcesywnie dokładane. Wskazał, iż nie będzie
tam żadnego prezesa . Poinformował, iż inne inwestycje również są realizowane. Dodał, iż
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będziemy składać kolejne wnioski na budowę i przebudowę kolejnych odcinków dróg. Pan
Starosta zauważył, iż największe potrzeby w tym zakresie są w gminach Iwaniska oraz
Baćkowice. Poinformował, iż będzie otworzony nowy fundusz remontowy dróg i będzie on
uproszczony, gdyż nie będzie wymagał składania projektów i na pewni z niego skorzystamy.

O zabranie głosu poprosiła pani Agnieszka Luba - Mendyk, która poinformowała, iż ona
niczego nie neguje. Jedynie na ten czas stawia taki wniosek celem lepszego zapoznania się
z informacjami.
O zabranie głosu poprosił pan Wacław Rodek, który poprosił Kierownika zajmującego się
inwestycjami o bliższe omówienie tej inwestycji.
Głos zabrała pani Anita Tutak - Skórska - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu,
która wskazała, iż skierowane zostało pismo do jednostki projektującej. Termin podpisania
mija 5 czerwca br. jeśli przekroczymy ten termin będziemy musieli wnioskować o wydłużenie
terminu. Pani Kierownik nadmieniła, iż wykonawca może się wycofać. Dodała, iż musimy
zrealizować etap 1 aby móc przejść do etapu 2. Pani kierownik poinformowała , iż środki
zabezpieczone zostały w poprzednim roku, już wtedy poczyniono kroki w tym kierunku.
Podsumowując powiedziała, iż decyzja należy do Państwa radnych.

O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który poinformuj, iż jeśli
przegłosują teraz ten wniosek to nie będzie możliwości podjęcia tych dwóch uchwał i nie
tylko stracimy szansę na wykonanie tego projektu ale tez uchwały zawierają inne
zabezpieczenia środków na inne inwestycje. Pan Starosta wskazał, iż od początku mówili
o planach jakie chcą w tej inwestycji zagospodarować. Zapytał, czy radni chcą przyczynić się
do zaprzepaszczenia takiej szansy.
W związku z brakiem dalszych głosów pani Przewodnicząca przeszła do głosowania wniosku
formalnego zgłoszonego przez radną Agnieszkę Łubę - Mendyk pytając kto jest za jego
pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali wniosek w zakresie
dokonania zmniejszeń i zwiększeń dot. Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolnej
w projektach zm. WPF 2022 - 2026 oraz zm. w budżecie na 2022 r.

Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 5 głosów, „przeciw"- 3 głosy (T. Staniek, W. Rodek, M. Jalowska), „wstrzymało się"- 0
głosów.

Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która w związku z powyższym poprosiła
o przygotowanie nowych projektów uchwał z uwęgleniem ww. wniosku. Nadmieniła, iż
chciałaby podyskutować nad przedmiotową kwestią a ona na tę chwilę nie jest przygotowana
do dyskusji.

Protokół Nr 6.2022 z posiedzenia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu VI kadencji odbytego w dniu 23 maja 2022 r.

Strona 9

0R-H.OO12.1.6.2022

\N związku z barkiem możliwości technicznych sporządzenia na tę chwilę nowych projektów
uchwał zgłoszono wniosek formalny o zmianę porządku obrad o przeniesienie ppkt a, b i c z
pkt 7 do pkt 9.
Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania wniosku formalnego zgłoszonego o zmianę
porządku obrad kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali wniosek w zakresie
o zmianę porządku obrad o przeniesienie ppkt a, b i c z pkt 7 do pkt 9. r.

Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 8 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca zarządziła przerwę godz. 12.25.
Obrady wznowiono godz. 13:00.
Pani Przewodnicząca przeszła do realizacji dalszego porządku posiedzenia.

a) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu
Transportu w Opatowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
Powiatu Opatowskiego.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia samorządowego
zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie z obowiązku wpłaty
nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu Opatowskiego.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały
pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 8 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

b)

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pozostawienia petycji bez
rozpatrzenia.

Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały
pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
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Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 8 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
c)

o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały
pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 8 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.8. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach
pożarowych powiatu opatowskiego za 2021 rok.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony
przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu opatowskiego za 2021 rok, który
stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Wobec ich braku Pani Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu uchwały.

b) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie o stanie
porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu opatowskiego za 2021 rok.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta
Powiatowego Policji w Opatowie o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu
opatowskiego za 2021 rok, który stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Wobec ich braku Pani Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu uchwały.

c) w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Opatowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2021 rok.
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Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
powiatu opatowskiego za 2021 rok, który stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Wobec ich braku Pani Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu uchwały.

d) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu
Opatowskiego.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Powiatu Opatowskiego, który stanowi załącznik nr 26 do niniejszego
protokołu.

Wobec ich braku Pani Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu uchwały.

e) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Opatowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2021 r.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 r., który stanowi
załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
Wobec ich braku Pani Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu uchwały.

f)

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok
2021.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla
Powiatu Opatowskiego za rok 2021, który stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Wobec ich braku Pani Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu uchwały.

g) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Opatowie z działalności za rok 2021 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy
społecznej w powiecie opatowskim na 2022 rok.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie z działalności za rok 2021 oraz wykazu
potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie opatowskim na 2022 rok, który stanowi
załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
Wobec ich braku Pani Przewodnicząca przeszła realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Protokół Nr 6.2022 z posiedzenia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu VI kadencji odbytego w dniu 23 maja 2022 r.

Strona 12

0R-I1.0012.1.6.2022

Ad. 9. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu;
Pani Przewodnicząca głosiła wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał:
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 ulgowych przejazdów dla obywateli Ukrainy na liniach komunikacyjnych Powiatowego
Zakładu Transportu w Opatowie.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali wniosek w zakresie ww.
wskazanych projektów uchwał z porządku posiedzenia.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 5 głosów, „przeciw"- 3 głosy (T. Staniek, W. Rodek, M. Jalowska), „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad.10. Sprawy organizacyjne.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w realizowanym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu wobec czego pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym osobom za przybycie i zamknęła posiedzenie komisji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 13:22).
Protokołowała:
Sylwia Zakrzewska

Przewodniczgca Komisji
budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu

Bożena Kornacka

Protokół Nr 6.2022 z posiedzenia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu VI kadencji odbytego w dniu 23 maja 2022 r.
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