OR- II. 0012.4.5.2022

Protokół Nr 5.2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VI kadencji
odbytego w dniu 6 czerwca 2022 r. godz. 10:00
Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wzięli udział jej członkowie według załączonej listy
obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu, a także osoby zaproszone
zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji na ogólną liczbę 5.
Posiedzenie komisji otworzył i przewodniczył obradom Pan Kazimierz Żółtek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oznajmiając, iż na podstawie listy obecności stwierdza
prawomocność posiedzenia.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Przewodniczący poinformował, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony
do wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytał, czy są uwagi do jego treści.
Nikt nie zabrał głosu wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia komisji.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za" - 5 głosy, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu w Opatowie za 2021 rok.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu opatowskiego za rok 2021.
6. Rozpatrzenie sprawozdania o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od
1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
7. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2021 i wypracowanie opinii oraz wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie.
1

Protokół Nr 5.2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VI kadencji odbytego

dniu 6 czerwca 2022 r.

OR- II. 0012.4.5.2022

8. Wypracowanie opinii komisji w sprawie wniosku o odwołanie Starosty Opatowskiego.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Następnie zapytał członków komisji czy są uwagi lub inne propozycje do porządku obrad.
W wyniku braku uwag pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem zaproponowanego
porządku obrad.

W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za" - 5 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący poinformowało przejściu do kolejnego punktu obrad.
Ad.4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu w Opatowie za 2021 rok.
Pan Przewodniczący powiedział, że wszyscy członkowie komisji otrzymali w materiałach do
zapoznania się Uchwałę Nr 56/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania
budżetu Powiatu Opatowskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek
samorządu terytorialnego i objaśnieniami. Pan Przewodniczący oznajmił, że Regionalna Izba
Obrachunkowa w Kielcach postanowiła zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Zarząd
Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok. Następnie odczytał przedmiotową
informację.
Niniejsza opinia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
O zabranie głosu poprosiła pani Alicja Frejlich, która zapytała, czy przedstawiona opinia RIO
ma jakieś zastrzeżenia do realizacji budżetu za 2021 r.

Pan Przewodniczący powiedział, iż odczytał niniejszą opinie i nie zauważa w niej żadnych
zastrzeżeń. Dodał, iż RIO nie stwierdza nieprawidłowości.
Głos ponownie zabrała radna Alicja Frejlich, która wskazała, iż Zarząd Powiatu wypracował
nadwyżkę na kwotę 11.590.255,39 zł, realizując przy tym wile inwestycji i zadań.

O zabranie głosu poprosił pan Jacek Dwojak, który powiedział, iż na wykonanie budżetu
pracuje nie tylko Zarząd, a też Rada Powiatu oraz pracownicy. Radny podkreślił, iż taka
nadwyżka była w każdym kolejnym roku.
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Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania lub uwagi do
przedłożonej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu w Opatowie za 2021 rok.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego poinformował o przejściu do kolejnego punktu
posiedzenia.
Ad.5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu opatowskiego za rok 2021,
Pan Przewodniczący oznajmił, iż członkowie komisji otrzymali w materiałach do zapoznania
się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za rok 2021 wraz ze
sprawozdaniem z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg za rok 2021 oraz
ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kultury
w Opatowie.
Przedmiotowe materiały stanowią kolejno załączniki nr 6, 7, 8 i 9.

Pan Przewodniczący poprosił o zabranie przez panią Zofie Rusak - Skarbnika Powiatu, która
która omówiła ww. sprawozdanie finansowe wymieniając poszczególne punkty
sprawozdania m.in. bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Następnie zapytał, czy ktoś ma pytania lub uwagi do przedłożonych informacji.
Członkowie komisji rewizyjnej nie wnieśli uwag.
Wobec braku pytań pan Przewodniczący zaproponował zatem, by przejść do realizacji
kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.6. Rozpatrzenie sprawozdania o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
za okres 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma pytania lub uwagi do przedłożonego sprawozdania.
W związku z ich brakiem uznał, iż członkowie nie wnoszą uwag. Kontynuując poinformował
o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad.7. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2021 i wypracowanie opinii oraz wniosku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, iż w związku z rozpatrzeniem sprawozdania finansowego
powiatu opatowskiego za 2021 oraz sprawozdania z wykonania budżetu, jak i informacją o
stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego obejmującej okres od 01.01.2021 do
31.12.2021 r., Komisja Rewizyjna dokonuje oceny wykonania budżetu nie tylko w oparciu
o kryterium legalności, lecz także celowości, rzetelności i gospodarności.
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Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos, przedstawić indywidualną ocenę.
Wobec braku pytań pan Przewodniczący przedstawił propozycję wniosku odczytując jego
treść.

Następnie zapytał, kto jest za przyjęciem wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu w Opatowie za rok 2021 w odczytanej treści.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 5.
- „za" - 3 głosy (K. Żółtek, A. Frejlich, M. Wolański)
- „przeciw" - 0 głosów
- „wstrzymało się" - 2 głosy (B. Kasińska J. Dwojak).
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Wypracowanie opinii komisji w sprawie wniosku o odwołanie Starosty
Opatowskiego.
Pan Przewodniczący odczytał wniosek 10 radnych o odwołanie Starosty Opatowskiego
złożony w dniu 25 maja br.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
O zabranie głosu poprosiła pani Alicja Frejlich, która powiedziała, iż wg jej oceny Starosta
Opatowski wraz z Zarządem Powiatu bardzo dobrze działają. Radna wskazała, iż wie, że są
różnice i odmienne zdania wśród radnych, ale jej zdaniem starosta stara się realizować plany
inwestycyjne. Przypomniała, iż został złożony wniosek strategiczny dot. Świętokrzyskiego
Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej we Włostowie, na którego utworzenie zgodę wyraziła
również Rada Powiatu. Wskazała, iż Zarząd Powiatu pracuje nad tym projektem od 3 lat.
Radna podkreśliła, iż rolnicy czekają na realizację tego zadania, gdyż jest ono bardzo istotne
z uwagi na rozwój polskiego rolnictwa oraz powiatu w szczególności dla młodego pokolenia.
Powiedziała, iż jest to strategiczny cel i zadanie. Starosta wraz z zarządem oraz radnymi widzi
taką potrzebę. Wskazała, iż wypracowali nadwyżkę i chcą tą inwestycję wykonać do końca.
Radna podkreśliła, iż nie wie czy ewentualny następca będzie miał taką wizję i da radę
poprowadzić to, tak jak jest w planach.
O zabranie głosu poprosił pan Maciej Wolański, który zwracając się do radnej Alicji Frejlich
przypomniał, iż radni są za tą inwestycją i głosowali za przekazaniem środków na ten cel.
Wskazał, iż nie to jest przedmiotem dzisiejszego posiedzenia.
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O zabranie głosu poprosił pan Jacek Dwojak, który powiedział, iż również zgadza się radną
Alicja Frejlich, iż jest to ważna inwestycja dla powiatu. Dodał, iż uważa, iż Zarząd Powiatu
wraz ze Starostą powinni w sprawie rolników składać petycje do rządu.
O zabranie głosu poprosił pan Robert Pierściński - mieszkaniec powiatu opatowskiego, który
poinformował o sytuacji, która miała miejsce w 2015 r., kiedy to zwrócił się z zapytaniem do
poprzedniego Starosty oraz zarządu z zapytaniem wykupu działki pod przedsiębiorstwo,
posiadając przy tym wkład w wysokości 150 min. Poinformował, iż dostał odpowiedź
odmowną, iż nie są zainteresowani taką inwestycją. Nadmienił, iż dzięki temu mógłby
stworzyć miejsca pracy dla kilkudziesięciu osób. Wskazał, iż w tym roku obecny starosta
zwrócił się z zapytaniem, czy ciągle jest zainteresowany taka inwestycją, jednak niestety
znalazł już takie miejsce w innym powiecie. Podsumowując powiedział, iż uważa to za
niewykorzystaną szansę przez poprzedniego Starostę na rozwój i miejsca zatrudnienia dla
mieszkańców powiatu.
O zabranie głosu poprosił pan Jacek Dwojak, który zapytał ma on jakieś dokumenty
potwierdzające jego słowa, gdyż on był członkiem Zarządu Powiatu w poprzedniej kadencji
i nie przypomina sobie takiej sytuacji.

Odpowiedzi udzielił pan Robert Pierściński, który wskazał, iż była to rozmowa ustna
z poprzednim Starostą.
Głos ponownie zabrał pan Jacek Dwojak, który poinformował, iż decyzje podejmuje Zarząd
Powiatu dlatego tez mógł zwrócić się z taką propozycja na piśmie.

W związku z brakiem dalszych pytań pan Przewodniczący poprosił wszystkich członków
komisji o wyrażenie swojej opinii w sprawie złożonego wniosku o odwołanie Starosty
Opatowskiego.

Jako pierwszy wypowiedział się Przewodniczący mówiąc, iż on podpisał się pod złożonym
wnioskiem i w pełni popiera argumenty w nim zawarte.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Barbarze Kasińskiej, która powiedziała, iż widząc
podpisy wnioskodawców stwierdziła, iż coś złego dzieje się we współpracy Zarządu Powiatu
oraz pracy Starosty i również zdecydowała się na złożenie swojego podpisu.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pan Jacek Dwojak, który powiedział, iż on nie podpisał
pod wnioskiem, gdyż wychodził z założenia, że dokona oceny pracy Zarządu pół roku przed
upływem kadencji. Jednakże radny stwierdził, iż do chwili obecnej negatywnie ocenia brak
realizacji inwestycji na terenie gminy Tarłów. Nadto radny wskazał również, iż dodatkowo
5

Protokół Nr 5.2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VI kadencji odbytego w dniu 6 czerwca 2022 r.

OR- II. 0012.4.5.2022

zabrano mieszkańcom rehabilitację wprowadzoną we wskazanej gminie za poprzedniej
kadencji, dlatego tez przychyla się do złożonego wniosków grupy radnych.

Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Alicji Frejlich, która zgłosił odrębne zdanie, wskazując,
iż należy pozytywnie ocenić pracę Zarządu Powiatu w Opatowie, ze względu na rozwój
powiatu i realizację strategicznych zadań w tym pozyskanie licznych środków zewnętrznych
m. in. ok. 30 min zł na Szpital Powiatowy w Opatowie, dzięki czemu został on bardzo dobrze
doposażony. Dodatkowo radna wskazała również ważną realizację inwestycji jaką jest
Świętokrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej we Włostowie oraz utworzenie
Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie likwidując białe plamy na terenie powiatu.
Radna wskazała, iż dzięki Powiatowemu Zakładowi Transportu w Opatowie uczniowie mogą
dojeżdżać do szkół, a osoby starsze do lekarza oraz na zakupy. Dodała, iż istotnym kursem
jest dojazd do szpitala w Kielcach, z którego korzysta wielu mieszkańców. Podsumowując
radna Alicja Frejlich powiedział, iż jest przeciwna zgłoszonemu wnioskowi.
Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez pan a Maciej Wolańskiego, który
powiedział, iż podpisał się pod złożonym wnioskiem i również w całości popiera argumenty
w nim zawarte.

O zabranie głosu poprosiła pani Barbra Kasińska, która powiedziała, iż zgadza się z radną
Alicją Frejlich i to, że podpisała się pod złożonym wnioskiem nie oznacza, iż nie zauważa
wykonanych inwestycji, gdyż tez cieszy się z utworzenia PZT w Opatowie oraz inwestycji we
Włostowie, gdyż uważa , iż sprzyja one mieszkańcom powiatu. Jednakże zaniepokoiły ją
niedopuszczalne sytuacje które pojawiły się od marca br.
O zabranie głosu poprosiła pani Maria Podsiadło - mieszkanka Powiatu Opatowskiego, która
powiedziała, iż radni reprezentują całe społeczeństwo. Kierując słowa do radnych
podkreśliła, iż to społeczeństwo ich wybrało. Mieszkanka podkreśliła, iż oni czekają na
planowane inwestycje, a społeczeństwo powinno wiedzieć co się dzieje. Poprosiła, aby wzięli
pod uwagę, że mieszkańcy na nich głosowali a oni zawiedli. Zwróciła uwagę również na fakt,
iż teraz niepełnosprawne dzieci i osoby są dowożone na Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz do
ośrodków czego wcześniej nie było.
O zabranie głosu poprosił pan Maciej Wolański, który wskazał, iż dzieci do ośrodków były
dowożone już od dawna nie tylko w tej kadencji.
Pan Przewodniczący zarządził 15 minutową przerwę w celu sporządzenia opinii o wniosku
zawierającej wyrażone zdanie każdego z członków.
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Po przerwie Pan Przewodniczący odczytał treść opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku
grupy radnych o odwołanie Starosty Opatowskiego.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Następnie zapytał, kto jest za przyjęciem opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku grupy
radnych o odwołanie Starosty Opatowskiego w odczytanej treści.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 5.
- „za" - 4 głosy
- „przeciw" -1 głos (A. Frejlich)
- „wstrzymało się".
Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 9. Sprawy organizacyjne.
Pan Przewodniczący przypomniał członkom komisji o planowanych terminach kontroli w
Szpitalu Świętego Leona Sp. z o. o z siedzibą w Opatowie oraz w Zespole Szkół im. Marii
Skłodowskiej - Curie w Ożarowie.
O zabranie głosu poprosiła pani Bożena Grys - mieszkanka powiatu opatowskiego, która
powiedział, iż ona zauważ nie złą pracę Starosty Opatowskiego, a osobiste porachunki
radnych. Zapytała co można zrobić, by odwołać całą Rade Powiatu. Następnie zwróciła się do
radnej Barbary Kasińskiej odnosząc się do jej słów, iż „radni podpisali się pod wnioskiem to
ona też", uznała to za niepoważny argument. Następnie zwróciła się do radnego Jacka
Dwojaka mówiąc, iż skoro zasiadał w zarządzie w poprzedniej kadencji to niech powie co
zrobił z Wólczanką oraz Mleczarnią.

O zabranie głosu poprosił pan Jacek Dwojak, który powiedział, iż Wólczanka oraz Mleczarnia
nie były własnością powiatu a prywatnych właścicieli.
O zabranie głosu poprosiła pani Barbara Kasińska, która wskazała, iż mieszkanka musiała ją
źle zrozumieć, ona powiedział, iż docenia dotychczasowa prace Starosty oraz Zarządu
jednakże wątpliwości, który nastąpiły od 3 miesięcy spowodowały, iż dołączyła do grupy
wnioskodawców o odwołanie Starosty.
O zabranie głosu ponownie poprosiła pani Bożena Grys, która poprosiła panią mecenas aby
powiedziała, jak można przeprowadzić referendum lokalne.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Ewelinie Płatek - Kosior - obsłudze prawnej
starostwa, która krótko omówiła procedury związane z referendum lokalnym.
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Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos. W wyniku braku głosów
poinformowało przejściu do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.
Ad. 10. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie oraz udział w obradach, po czym
wypowiedział formułę „zamykam posiedzenie komisji".
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 12.30).
Protokołowała
SylwTa Zakrzewska
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