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Protokół Nr 11.2022, Nr 9.2022, Nr 9.2022
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 30 czerwca 2022 r. godz. 8:30

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 pani B. Kasińska i pana J. Dwojak - 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 protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.
Pani Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzednich posiedzeń zostały wyłożone do
wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytała, czy są uwagi do ich treści.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, kto jest za przyjęciem kolejnych protokołów
z poprzednich posiedzeń bez odczytywania. Członkowie komisji kolejno głosowali przyjęcie
protokołów przez poszczególny skład komisji.
a) protokół komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu z dnia 27
czerwca 2022 r.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego
i promocji powiatu z dnia 27 czerwca 2022 r. 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.
b) protokół komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej z dnia 27 czerwca 2022 r.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
z dnia 27 czerwca 2022 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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c)

protokół komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu z dnia 27 czerwca 2022 r.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg
i transportu z dnia 27 czerwca 2022 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za" - 8 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

d) protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 27 czerwca 2022 r, (głosowany
przez członków k. budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu).
Protokół z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 27 czerwca 2022 r.
(głosowany przez członków k. budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji
powiatu) 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 6 do niniejszego protokołu.

e) protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 27 czerwca 2022 r. (głosowany
przez członków k. oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej).
Protokół z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 27 czerwca 2022 r.
(głosowany przez członków k. oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej) został przyjęty
jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
f)

protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 27 czerwca 2022 r. (głosowany
przez członków k. rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
Salę obrad opuściła pani Aneta Bławat (godz. 8:42), dalsze obrady prowadzone są w 13
osobowym składzie.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg
i transportu z dnia 27 czerwca 2022 r. został przyjęty.
W głosowaniu udział wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za" - 7 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 1 głos (Z. Wołcerz).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 3. 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 protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
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4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
5. Sprawy organizacyjne.
6. 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 13 członków komisji na ogólną liczbę 16.
„Za" - 12 głosów, „przeciw" -1 głos (B. Włodarczyk), „wstrzymał 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. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie:
a) o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
Pani Przewodnicząca odczytała proponowany projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie
nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
Następnie poprosiła o zabranie głosu przez panią Ewelinę Płatek - Kosior - obsługę prawną
Starostwa, która wskazała, iż w związku ze zmianami w składach osobowych Komisji
Rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji proponuje się zmienić § 41 ust. 2 poprzez
rezygnację ze wskazania liczby członków Komisji Rewizyjnej w Statucie poprzez określenie tej
liczby przez radę powiatu w uchwale zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 16 ust. 2 ustawy
o samorządzie powiatowym, w myśl którego w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa
w art. 14 ust. 1, oraz będących członkami zarządu. Pani mecenas poinformowała, iż również
wskazano, że wiceprzewodniczącego Komisji oraz Sekretarza wybierają jej członkowie, a nie
wskazuje go rada;
- zmieniono § 48 ust. 2 poprzez rezygnację ze wskazania liczby członków Komisji skarg,
wniosków i petycji w Statucie poprzez określenie tej liczby przez radę powiatu w uchwale
zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 16a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, w myśl
którego w skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele
wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1,
oraz będących członkami zarządu;
-zmieniono § 49 ust. 5 poprzez zwiększenie ilości komisji, w których członkiem może być
radny z dwóch do trzech.
Pani Przewodnicząca zapytała czy są jakieś pytania do przedłożonego ww. projektu uchwały.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o zmianie
uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego, kto jest za jego pozytywnym
zaopiniowaniem.
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Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 13 członków komisji na ogólną liczbę 16.
„Za" -11 głosów, „przeciw"-1 głos (B. Włodarczyk), „wstrzymało się"-1 głos (Z. Wołcerz).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Następnie pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia
Ad.4. Sprawy organizacyjne.
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. 8:54).

Protokołowała:
Sylwia Żakrzewska
Przewodnicząca Komisji
rolnictwa, ochroiimhśradowiska, dróg i transportu

j Alicja Frejlich
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