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Protokół Nr 14.2022, Nr 11.2022, Nr 11.2022
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 sierpnia 2022 r. godz. 8:00

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. Włodarczyk i pana J. Dwojak nieobecności nieusprawiedliwione.
W chwili rozpoczęcia brak B. Kasińska, A. Luba - Mendyk, W. Słowik oraz T. Staniek.
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. Omówienie diagnozy i analizy stanu oraz uwarunkowań manufaktury spożywczej we Włostowie.
4. 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 10 członków komisji na ogólną liczbę 16.
„Za" - 10 głosów, „przeciw" - 0 głosów,,wstrzymał się" - 0 głosów, brak głosu - 6 osób.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 3. Omówienie diagnozy i analizy stanu oraz uwarunkowań manufaktury spożywczej
we Włostowie.
Pani Przewodnicząca powitała przedstawicieli firmy EPRD: panią Annę Gajek oraz pana Tadeusza
Pęczka a także pana Marka Jońcę - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, po czym oddała
im głos.
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Podczas omawiania diagnozy na salę obrad weszli B. Kasińska, A. Luba - Mendyk, W. Słowik oraz
T. Staniek.
Głos zabrał pan Tadeusz Pęczek, który przedstawił prezentacje dot. „Manufaktury Tradycji i Kultury
Kulinarnej MTKK", przedstawiając również schemat zagospodarowania inkubatora przedsiębiorczości
oraz harmonogram realizacji MTKK.
Przedmiotowa prezentacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Następnie Pani Przewodnicząca oddała głos panu Markowi Jońcy, który podziękował za
zorganizowanie oraz zaproszenie go na to posiedzenie. Powiedział, iż w pełni popiera tę inicjatywę
manufaktury spożywczej i jest ona również popierana przez cały Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego. Wskazał, iż jest pewien, że rolnicy na tym skorzystają.

Pani Przewodnicząca podziękowała za wsparcie oraz dobre słowa panu Markowi Jońcy. Dodała, iż
posiadamy szkołę o profilu rolniczym i dzięki Inkubatorowi Przedsiębiorczości Rolnej, młodzież będzie
mogła odbywać tam praktyki oraz nabywać nowych umiejętności i poznawać nowe technologie.

O zabranie głosu poprosiła pani Małgorzata Jalowska - Wicestarosta, która poprosiła przedstawicieli
firmy EPRD aby przedstawili wyniki analizy oraz obszary diagnozy.
Głos zabrał pan Tadeusz Pęczek, który przedstawił tą analizę. Wskazał, iż analizując odbyli spotkania
w prawie wszystkich gminach powiatu opatowskiego, tylko w gminie Trałów nikogo nie spotkali.
Nadmienił, iż mieszkańcy byli zainteresowali. Ponadto spotkali się również z Kołami Gospodyń
Wiejskich. Uważa, iż ich analiza i obraz był obiektywny, gdyż rozeznawali się w całym regionie.

Pani Przewodnicząca podziękowała, za przedstawioną diagnozę, wskazała, iż ma nadzieje, iż uda się
stworzyć warunki aby mieszkańcy mogli się rozwijać, godnie zarabiać i godnie żyć.
Następnie zapytała, czy ktoś ma jakieś pytania do przedstawicieli firmy EPRD.
Wobec ich braku 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. 9:50).
Protokołowała:
Sylwia Zakrze wska
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