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Protokół Nr 5.2022
z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
w dniu 23 maja 2022 r. godz. 11:00
Z powodu wydłużenia czasu trwania wcześniejszej komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego
i promocji powiatu posiedzenie rozpoczęło o 13:33.
W posiedzeniu Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej uczestniczyło 5 członków komisji
na ogólną liczbę 6 według załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Brak pana W. Majcher nieobecność nieusprawiedliwiona. Ponadto w posiedzeniu udział wzięły osoby zaproszone zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
Z uwagi na rezygnacje z funkcji Przewodniczącego komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy
społecznej prowadzenie posiedzenia przejęła Wiceprzewodnicząca komisji pani Małgorzata Jalowska.
Na wstępie pani Wiceprzewodnicząca powitała wszystkich członków komisji, jak również osoby
zaproszone, po czym przeszła do realizacji porządku obrad.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodnicząca obrady poinformowała, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do
wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytał, 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 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 6 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie pani Wiceprzewodniczący poinformowało przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pani Wiceprzewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
5. 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.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
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a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Opatowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2021 r.,
b) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok
2021,
c) 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,
d)
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
e)
o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.,
f) o odwołaniu członków zarządu oraz o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru
członków Zarządu Powiatu w Opatowie,
g)
w sprawie nadania statutu Powiatu Opatowskiego.
7. 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) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2022-2026,
e)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok,
f) w sprawie ulgowych przejazdów dla obywateli Ukrainy na liniach komunikacyjnych
Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie,
g) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu
Transportu w Opatowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
Powiatu Opatowskiego,
h) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu
Opatowskiego.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

O zabranie głosu poprosiła pani Barbara Kasińska, która zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie
z porządku obrad punktu dot. wyboru Przewodniczącego komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy
społecznej.
O zabranie głosu poprosiła pani Ewelina Płatek - Kosior, która wyjaśniła, iż pan Wojciech Majcher
podczas LVII sesji rady Powiatu złożył oficjalną rezygnację ze stanowiska i od tej pory nie pełni już tej
funkcji. Dlatego też musi odbyć się formalny wybór Przewodniczącego komisji.
O zabranie głosu ponownie poprosiła radna Barbara Kasińska, która w związku z powyższym wycofała
swój wniosek formalny.
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O zabranie głosu poprosił pan Kazimierz Żółtek , który zgłosił wniosek formalny o zniesienie
z porządku obrad punktu 6 ppkt f.
Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Kazimierza
Żółtka.
Powyższy wniosek w głosowaniu jawnym został przyjęty.
W głosowaniu udział wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" -1 głos ( M. Jalowska), „wstrzymało się" -1 głos(A. Rozszczypała).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
O zabranie głosu poprosiła pani Bożena Kornacka, która zgłosiła wniosek formalny o zniesienie
z porządku obrad pkt 5 ppkt a.
Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radną Bożenę Kornacką.
Powyższy wniosek w głosowaniu jawnym został przyjęty.
W głosowaniu udział wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 1 głos ( M. Jalowska), „wstrzymało się" - 1 głos(A. Rozszczypała).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Głos ponownie zabrała pani Bożena Kornacka, która zgłosiła wniosek formalny o zniesienie
z porządku obrad pkt 6 ppkt g.

Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radną Bożenę Kornacką.
Powyższy wniosek w głosowaniu jawnym został przyjęty.
W głosowaniu udział wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" -1 głos ( M. Jalowska), „wstrzymało się" -1 głos(W. Majcher).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
W wyniku braku dalszych uwag pani Wiceprzewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem
proponowanego porządku obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
5. 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.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Opatowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2021 r.,
h) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok
2021,
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c) 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,
d)
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
e)
o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.,
f)
w sprawie nadania statutu Powiatu Opatowskiego.
7. 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 ostanie
porzqdku 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) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2022- 2026,
e)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok,
f) w sprawie ulgowych przejazdów dla obywateli Ukrainy na liniach komunikacyjnych
Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie,
g) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu
Transportu w Opatowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
Powiatu Opatowskiego,
h) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu
Opatowskiego.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Następnie pani Wiceprzewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.4. Wybór Przewodniczącego Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Notatka w przedmiotowej sprawie dot. rezygnacji z funkcji pana Wojciecha Majchera stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Pani Wiceprzewodnicząca zaproponowała kandydaturę pana Wojciecha Majchera, zapytała czy radny
wyraża zgodę do ponownego pełnienia tej funkcji.

Pan Wojciech Majcher wyraził zgodę na kandydowanie.

Pani Wiceprzewodnicząca zapytała, czy ktoś zgłasza drugą kandydaturę. Wobec braku innych
zgłoszeń poddała pod głosowanie osobę pan Wojciecha Majchera do pełnienia funkcji
Przewodniczącego komisji.
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Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 6 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Pani Wiceprzewodnicząca oddała dalsze prowadzenie obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu
komisji.
Ad.5 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 9 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący wskazał, iż on bardzo szanuje pana Wacława Rodka i uważa, iż jest on
dobrym przewodniczącym Rady Powiatu oraz dobrym człowiekiem i chciałby aby nadal
sprawował ta funkcję.

O zabranie głosu poprosiła pani Ewelina Płatek - Kosior - obsługa prawna starostwa, która
wyjaśniła, iż która odnosząc się do złożonych przez ww. grupę radnych projektów uchwał
wskazała, iż nastąpiło uzupełnienie zapisów art. 14 ust 1 i 4 ustawy o samorządzie
powiatowym, a w myśl § 29 ust. 2 statutu powiatu opatowskiego, projekt uchwały powinien
zawierać prawne i merytoryczne uzasadnienie, czego w propozycji grupy radnych nie ma.
Wskazała, iż poprzedniej komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji
powiatu zostały przedłożone oba projekty uchwał po uzupełnieniu odpowiednich zapisów
zgodnych pod względem prawnym. Pani mecenas podkreśliła, iż członkowie komisji nie
głosują nad odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu a opiniują jedynie zapisy projektu
uchwały wyrażając przy tym zgodę do wejścia projektów uchwał pod obrady sesji, na którym
będą one podejmowane.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie, pytając kto jest za jego pozytywnym
zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym negatywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 3 głosy, „przeciw"- 3 głosy (M. Jalowska, W. Majcher, A. Rozsczypała) , „wstrzymało
się"- 0 głos.

Głos zabrała pani mecenas Ewelina Płatek - Kosior, która wskazała, iż w przypadku równości
głosów, decyduję głos przewodniczącego
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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b)

wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do proponowanego projektu
uchwały.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał 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 12 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 3 głosy, „przeciw"- 3 głosy (M. Jalowska, W. Majcher, A. Rozsczypała) , „wstrzymało
się"- 0 głos.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu:
a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Opatowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2021 r.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 r., następnie zapytał, czy
ktoś ma jakieś pytania bądź uwagi.
Wobec braku pytań, pani Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały
pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
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 14 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 6 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
b) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok
2021.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok 2021. Następnie zapytał, czy są jakieś pytania
bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał 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 16 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 5 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów, nieobecny (K. Żółtek)
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
c) 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.
Pan Przewodniczący odczytał projekt 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.
Następnie zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały Rady
Powiatu.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał 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 18 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 6 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów,
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
d) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2022- 2026.
O zabranie głosu poprosiła pani Małgorzata Jalowska, która poinformowała, iż komisja
budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu wycofała projekt uchwały
z porządku z realizacji porządku obrad, dlatego tez musimy powrócić do przedmiotowego
tematy w innym terminie.

e)

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
Pani Wicestarosta poinformowała, iż ten punkt również został wycofany z porządku obrad
poprzedniej komisji.

f)

w sprawie ulgowych przejazdów dla obywateli Ukrainy na liniach komunikacyjnych
Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie.
O zabranie głosu poprosiła pani mecenas Ewelina Płatek - Kosior, która poinformowała, iż ze
względu na fakt, iż środki na ulgowe przejazdy dla obywateli Ukrainy zostały zabezpieczone
w projekcie uchwały o zmianie uchwały sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego
na 2022 rok, oraz fakt, iż został on wycofany z opiniowania komisji budżetu, finansów,
rozwoju gospodarczego i promocji powiatu, przedmiotowy projekt również będzie musiał
zostać oddalony.
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g)

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez
rozpatrzenia. Następnie zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu
uchwały Rady Powiatu.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał 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 20 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 6 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów,
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

h)

o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r. Następnie zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi
do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał 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 22 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 6 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów,
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 7. 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.
Pan Przewodniczący odczytał 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 24 do niniejszego protokołu.
Wobec ich braku Pan Przewodniczący przeszła do omawiania kolejnego projektu uchwały.
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b) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie o stanie
porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu opatowskiego za 2021 rok.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zapytał, 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 25 do niniejszego protokołu.
Wobec ich braku Pan Przewodniczący przeszedł 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.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zapytał, 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 26 do niniejszego protokołu.

Wobec ich braku Pan Przewodniczący przeszedł do omawiania kolejnego projektu uchwały.
d) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu
Transportu w Opatowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
Powiatu Opatowskiego.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zapytał, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu
budżetowego - Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych do budżetu Powiatu Opatowskiego, który stanowi załącznik nr 27 do
niniejszego protokołu.

Wobec ich braku Pan Przewodniczący przeszedł do omawiania kolejnego projektu uchwały.

e) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu
Opatowskiego.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zapytał, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Powiatu Opatowskiego, który stanowi załącznik nr 28 do niniejszego
protokołu.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu
posiedzenia.

Ad.7. Sprawy organizacyjne.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w przedmiotowym punkcie.
Wobec braku pytań pan Przewodniczący przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.
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Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym osobom za przybycie i zamkną posiedzenie Komisji
oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 14:14).

Protokołowała:.
Sylwia Zakrzewska

Przewodniczqcy
Komisji oświaty, sportu, zdrowia
i pomocyspołecznej

w

Wojciech Majcher \j
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