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Protokół Nr 9.2022, Nr 8.2022, Nr 8.2022
z posiedzenia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu, komisji
oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej oraz komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg
i transportu odbytego w dniu 27 czerwca 2022 r. godz. 17:00

We wspólnym posiedzeniu Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu
oraz komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu uczestniczyło 14 członków
poszczególnych komisji na ogólną liczbę 16 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.
Brak pana B. Włodarczyka i pana Z. Wołcerz - nieobecności nieusprawiedliwione.

Ad.l. Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji stałych.
Posiedzenie otworzyła pani Alicja Frejlich - Przewodnicząca Komisji rolnictwa, ochrony środowiska,
dróg i transportu.
Na wstępie pani Przewodnicząca powitała wszystkich członków komisji, jak również osoby
zaproszone.
Pani Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych członków komisji stałych, po czym przeszła do
realizacji porządku obrad.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Pani Przewodnicząca zapytała członków komisji, czy są uwagi lub inne propozycje do
przedstawionego porządku obrad.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały
w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie,
b) w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały
w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie,
c) w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały w sprawie
stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie
4. Sprawy organizacyjne.
5. Zamknięcie posiedzenia.
W wyniku braku uwag zapytała, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad.
Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 14 członków komisji na ogólną liczbę 16.
„Za" - 13 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymał się" - 1 głos (A. Rozszczypała).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Następnie pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie
uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie,
Pani Przewodnicząca odczytała proponowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji
członka Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru
członków Zarządu Powiatu w Opatowie.

O zabranie głosu poprosił pan Jacek Dwojak, który poprosił pana Krzysztofa Hajdukiewicza,
aby w skrócie uzasadnił swoją rezygnację.
Głos zabrał pan Krzysztof Hajdukiewicz - członek Zarządu Powiatu w Opatowie, który
powiedział, iż bardzo dobrze przebiegała jego współpraca ze wszystkimi. Wskazał, iż zawsze
kierował się dobrem powiatu i działania i decyzje, które podejmował robił z myślą o dobru
mieszkańców. Pan Krzysztof Hajdukiewicz powiedział, iż jest gotowy dalej pomagać, gdy tylko
zajdzie taka potrzeba. Uzasadnił, iż złożył rezygnację gdyż wymagała tego umowa z grupa
koalicjantów i był gotów się poświęcić.
Pani Przewodnicząca zapytała czy są jakieś pytania do przedłożonego ww. projektu uchwały.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały
w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie pytając, kto jest za
jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 członków komisji na ogólną liczbę 16.
„Za" - 11 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 3 głosy (W. Majcher,
A. Rozszczypała, W. Słowik.).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b) w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie
uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie.
Pani Przewodnicząca przeczytała przedłożony projekt uchwały, po czym zapytała, czy są
jakieś pytania do przedłożonego ww. projektu uchwały.

O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Werońska - członek Zarządu Powiatu w Opatowie,
która podziękowała Staroście Opatowskiemu za zaufanie jakim ją obdarzył na początku
kadencji. Uważa, iż przez okres 3 lat udało się zrealizować dużo projektów i dokonać wielu
inwestycji. Wskazała, iż jako członek zarządu opiekowała się oświatą i wszystko co robiła,
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robił a zmyśla o dobru uczniów i nauczycieli. Dodała, iż ma nadzieję, iż w przyszłości będzie
szansa na współpracę ale nie w tym składzie.
Pani Przewodnicząca podziękowała za słowa pani Anety Werońskiej i pana Krzysztofa
Hajdukiewicza. Wobec braku pytań, poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały w sprawie
stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie pytając, kto jest za jego
pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 10 członków komisji na ogólną liczbę 16.
„Za" - 9 głosów, „przeciw"- 1 głos (J. Dwojak) , „wstrzymało się"- 4 głosy (B. Kasińska, W.
Majcher, A. Rozszczypała, W. Słowik).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c) w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały
w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie
Pani Przewodnicząca przeczytała przedłożony projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś
pytania do przedłożonego ww. projektu uchwały.
Nikt z radnych nie zabrał głosu wobec czego poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały w sprawie
stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie, pytając kto jest za jego
pozytywnym zaopiniowaniem.
Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przez panią Ewelinę Płatek - Kosior - obsługę
prawna starostwa, która wyjaśniła, iż podczas komisji członkowie opiniują jedynie projekt
uchwały a głosowanie nad kandydatami odbędzie się podczas obrad sesji Rady Powiatu.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaopiniowali ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 14 członków komisji na ogólną liczbę 16.
„Za" - 14 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Następnie pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia

Ad.4. Sprawy organizacyjne.
O zabranie głosu poprosił pan Jacek Dwojak, który złożył rezygnację z członkostwa w składzie Komisji
Rewizyjnej. Uzasadnił, iż prosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, iż jeśli będą przeprowadzane
kontrole w jego obszarze tj. Ożarów bądź Tarłów aby mógł być w jego zespole kontrolnym. Radny
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wskazał, iż do kompleksowej kontroli w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ożarowie nie
został wyznaczony i uznał, ż e jest lekceważony, dlatego tez rezygnuje z uczestnictwa w tej komisji.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu wobec czego pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.5. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym osobom za przybycie i zamknęła posiedzenie Komisji
rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 17:36).
Protokołowała:
S^aa Makrze wska

Przewodnicząca Komisji
rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu
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