Protokół Nr XVI/20
sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego
w dniu 10 lutego 2020 r.
Na ogólny stan 17 radnych zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczyło 17 radnych.
W sesji obok radnych uczestniczyli także kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego
we Włoszczowie, zaproszeni goście oraz przedstawiciele społeczności powiatu. Listy
obecności w załączeniu.
Podczas XVI sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego poza radnymi głos zabrali:
1. Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski
2. Bartłomiej Dorywalski Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
3. Jolanta Tyjas
Dyrektor Powiatowego Centrum
Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie
Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
4. Artur Konarski
Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
5. Zuzanna Ślęzak
Stypendystka Stypendium Prezesa Rady Ministrów
6. Cezary Nowak
Sekretarz Powiatu
7. Michał Budzikur
Radca Prawny
Obrady trwały od godziny 1510 do 1751.
Porządek obrad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego.
Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Informacja Starosty Włoszczowskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i z pracy
Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
7. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu oraz sprawozdania
z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
8. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiatu Włoszczowski za 2019 rok.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata
2020 - 2032,
2) zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok,
3) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Włoszczowskiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Włoszczowa,
4) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Włoszczowski prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka Nr 635/1 o pow. 0,0721 ha, położonej w obrębie
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ewidencyjnym Wola Wiśniowa w gminie Włoszczowa oraz w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej służebności przesyłu,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg i ulic
powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego,
6) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa dotyczącego projektu "Wkrocz
w przyszłość",
7) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa dotyczącego projektu "Uczniowie
z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych",
8) zmian w Statucie Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie,
9) zmieniająca uchwałę Nr XV/121/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia
30 grudnia 2019 r. - w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/103/19 Rady Powiatu
Włoszczowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. - w sprawie uchwalenia "Programu
współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2020 r.)",
10) rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia
petycji w sprawie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski,
11) udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego
w 2020 roku.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Przebieg obrad
Do punktu 1-go/
Otwarcia szesnastej sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego dokonał Przewodniczący
p. Zbigniew Matyśkiewicz. Pan Przewodniczący przywitał wszystkich radnych oraz
zaproszonych gości uczestniczących w obradach.
Do punktu 2-go/
Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z listą obecności na obecny stan 17 radnych
w sesji uczestniczy 17 radnych, co w świetle prawa czyni sesję zdolną do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Do punktu 3-go/
Pan Starosta złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku.
Poinformował, iż projekt uchwały radni otrzymali na posiedzeniach Komisji. Jeżeli są pytania
do przedmiotowej uchwały p. Skarbnik może udzielić wyjaśnień.
Pytań nie było.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku obrad
o uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu
terytorialnego w 2020 roku.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie 17 głosami "za".
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Pan Przewodniczący poinformował, iż wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały
zostanie zapisany w pkt 9 ppkt 11 porządku obrad.
Rada Powiatu jednogłośnie 17 głosami "za" zatwierdziła rozszerzony porządek obrad.
Do punktu 4-go/
Protokół z obrad piętnastej sesji Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie 17 głosami "za" nie
wnosząc uwag do jego treści.
Do punktu 5-go/
Pani Małgorzata Gusta powitała laureatów, dyrektorów, wychowawców i rodziców na
wręczeniu Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Poinformowała, że Stypendium Prezesa
Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem uzyskując
przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, wykazuje szczególne uzdolnienia w co
najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego Stypendium
Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020 otrzymują uczniowie:
 Zuzanna Ślęzak z I LO im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. Zuzanna
Ślęzak w roku szkolnym 2018/2019 uzyskała z przedmiotów obowiązkowych średnią
5,69, natomiast w kategorii nauk ścisłych uzyskała średnią 6,0. Jest laureatką wielu
konkursów m.in. laureatka pierwszego stopnia ogólnopolskiego konkursu fizycznego
o zloty indeks z Politechniki Śląskiej, otrzymała wyróżnienia w dwóch ogólnopolskich
konkursach fizycznych "Eureka" i "Lwiątko", a także uzyskała bardzo dobry wynik
w ogólnopolskim konkursie "Alfik matematyczny".
 Dawid Natkowski z II LO w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego
we Włoszczowie. Dawid Natkowski w roku szkolnym 2018/2019 uzyskał najwyższą
średnią ocen w swojej szkole 5,69. Zajął II miejsce w ogólnopolskim turnieju językowym
i awansował do etapu wojewódzkiego olimpiady z literatury i języka polskiego.
 Szymon Nowak z Technikum nr 1 w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana
Czarnieckiego we Włoszczowie. Szymon Nowak w roku szkolnym 2018/2019 uzyskał
najwyższą średnią ocen w swojej szkole 5,68.
 Anna Wawrzak z III LO w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie.
Anna Wawrzak w roku szkolnym 2018/2019 uzyskała najwyższą średnią ocen w swojej
szkole 5,55. Zajęła III miejsce w 12 edycji konkursu wojewódzkiego wiedzy
o Solidarności.
 Krzysztof Łęgowik z Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica
we Włoszczowie. Krzysztof Łęgowik w roku szkolnym 2018/2019 uzyskał najwyższą
średnią ocen w swojej szkole 5,75. Jest laureatem konkursu Narodowego Teatru
im. Adama Mickiewicza.
O wręczenie stypendiów poprosiła Wojewodę Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusz, Posła
Bartłomieja Dorywalskiego, Starostę Dariusz Czechowskiego, Wicestarostę Łukasza
Karpińskiego, Członka Zarządu Rafała Pacanowskiego oraz Przewodniczącego Zbigniewa
Matyśkiewicza.
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Zuzanna Ślęzak w imieniu wszystkich stypendystów podziękowała za wyróżnienie, obiecała
godnie reprezentować powiat włoszczowski i złożyła kwiaty na ręce p. Wojewody.
Pani Małgorzata Gusta w imieniu władz samorządowych powiatu włoszczowskiego
pogratulowała wszystkim laureatom, rodzicom, wychowawcom i dyrekcji. Życzyła dalszych
sukcesów zarówno w aktualnym, jak i kolejnych etapach edukacji, spełnienia marzeń, nadziei
i oczekiwań.
Pan Zbigniew Koniusz zwracając się do stypendystów powiedział, że uzyskując stypendia
zrobili pierwszy krok do tego, aby być najlepszymi. Pogratulował tak wysokich średnich
i życzył, aby było tak dalej i aby ta droga doprowadziła laureatów tam, gdzie sięgają
marzeniami, albo nawet dalej, ponieważ praca może doprowadzić w te miejsca, o których
nawet nie marzyli.
Pan Bartłomiej Dorywalski zwrócił się do stypendystów Premiera Mateusza Morawieckiego
przyłączając się do życzeń i gratulacji. Pogratulował laureatom, rodzicom, pedagogom
i dyrektorom. Jest to wyjątkowa chwila nie tylko dla laureatów, ale także dla całej
społeczności ziemi włoszczowskiej, ponieważ na tej ziemi potrzeba jest ludzi mądrych
i inteligentnych, którzy chcą zdobywać szczyty naukowe i przez to wspierać społeczność.
Wyraził nadzieję, że kariera naukowa, a następnie zawodowa, która otwiera się przed
laureatami sprawi, że na pewnym etapie, po zakończeniu studiów, laureaci wrócą do
Włoszczowy i dalej wspólnie razem będzie można budować lokalną społeczność, która
w sposób szczególny potrzebuje takich uczniów.
Następnie p. Dorywalski poinformował, iż w grudniu we Włoszczowie otwarł biuro
poselskie, które mieści się przy Placu Wolności 14a. Zaprosił wszystkich samorządowców
i inne osoby do współpracy, może są jakieś tematy, sprawy, które należałoby rozwiązać, które
należałoby wesprzeć z perspektywy parlamentarnej. Poinformował, że pracuje w dwóch
komisjach Komisji Finansów Publicznych i Komisji Zdrowia. Właśnie we Włoszczowie
w sposób szczególny należy mówić o zdrowiu, ponieważ wszyscy wiedzą jaki istnieje
problem. Stara się wspierać wszystkie inicjatywy. Poinformował, iż w dniu wczorajszym
otrzymał drogą mailową informację od Prezesa Narodowego Funduszu Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w sprawie wniosku złożonego przez ZOZ
we Włoszczowie dotyczącego kompleksowej termomodernizacji szpitala. Zacytował
fragment maila "Szanowny Panie Pośle wniosek nr 575/2017 został oceniony negatywnie.
Wpłynęło odwołanie od oceny, w wyniku ponownej oceny projekt uzyskał ocenę pozytywną
warunkową. Wnioskodawca otrzyma pismo z informacją o wyniku oceny oraz zaproszenie
na spotkanie uszczegółowiające warunki umowy. W trakcie spotkania powinny zostać
omówione i wyjaśnione warunki z oceny. Ostateczna wysokość dofinansowania oraz zakres
prac kwalifikowanych zostaną ustalone na spotkaniu". Zdaje sobie sprawę, że jeżeli
są postawione warunki, to życzył samorządowi siły i wytrwałości do tego, żeby te warunki
spełnić. Z pewnością są to warunki formalne, a informacja, która do niego dotarła jeżeli
chodzi o dyrekcję to zmiany, które są proponowane do dotychczasowego projektu, czy też
kierunku działań. W ubiegłym tygodniu również rozmawiał kilka godzin z p. Dyrektor NFZ.
Dyskusja odbywała się w temacie zasad finansowania. Sądzi, że są bardzo pozytywne relacje
do tego, żeby budować pewną strategię do działań. Ze swej strony absolutnie nie chciałby
wchodzić z butami w te strategie, które zostaną ustalone, ponieważ to samorząd ustala
strategie. Zdaje sobie sprawę z tego jak potężny ciężar odpowiedzialności ciąży na
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p. Staroście, ponieważ to p. Starosta głównie za to odpowiada. Natomiast z pewnością będzie
działania samorządowe na tym polu wspierał i jest do dyspozycji. Życzył wszystkiego
dobrego.
Pan Przewodniczący ogłosił przerwę, która trwała od godz. 1543 do 1612 po czym obrady
wznowiono.
Do punktu 6-go/
Pan Starosta przedstawił informację Starosty Włoszczowskiego z wykonania uchwał Rady
Powiatu i z pracy Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu tj. od 30 grudnia
2019 roku do 10 lutego 2020 roku, którą załącza się do protokołu.
Następnie p. Starosta podziękował wszystkim osobom i jednostkom, które brały udział
w organizacji spotkania z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w miniony
piątek. Podziękował radnemu p. Leopoldowi Kwapiszowi za piękny udział Orkiestry
w spotkaniu oraz p. Mieczysławowi Królowi za występ Chóru "Niezastąpieni".
Pan Jerzy Suliga powiedział, iż słuchał przemówienia p. Prezydenta, który był zorientowany,
że jest realizowana pierwsza część obwodnicy Włoszczowy. P. Prezydent poinformował,
iż rozmawiał z p. Wojewodą i że jest pewne, iż obwodnica zostanie wykonana w całości. Miał
nadzieję, że będzie to realizowane z programu 100 obwodnic, ale z tego co jest zorientowany,
to te obwodnice będą tylko w ciągach dróg krajowych. Zapytał, czy jest jakaś szansa, jakiś
inny projekt, żeby był realizowany drugi etap obwodnicy.
Pan Starosta przyznał, że jeżeli chodzi o 100 obwodnic, to będą to obwodnice w ciągach dróg
krajowych. Obwodnica miasta Włoszczowy jest w ciągu drogi wojewódzkiej. Po spotkaniu
z p. Prezydentem słuchał wypowiedzi p. Adamczyka Ministra Infrastruktury, który
wspomniał, że ma być uruchomiony program dla obwodnic na drogach wojewódzkich
i powiatowych. Tyle tylko na ten moment może powiedzieć. Również ma nadzieję,
że zostanie ogłoszony program, który pozwoli budować obwodnice nie tylko w drogach
krajowych, ale także w drogach wojewódzkich.
Pan Wicestarosta zwrócił uwagę, że w swojej wypowiedzi p. Prezydent nie odnosił się do
p. Wojewody, tylko do p. Marszałka. P. Marszałek ma to w pamięci i wszyscy zabiegają o to,
aby drugi etap obwodnicy powstał jak najszybciej. Dlatego również zostało wystosowane
pismo do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z propozycją podpisania
porozumienia na kontynuację i wybudowanie wiaduktu w ciągu obwodnicy. Jak tylko
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki odniesie się do propozycji, to radni zostaną o tym
poinformowani.
Do punktu 7-go/
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu,
Środowiska i Mienia Komunalnego za 2019 rok.
Rada Powiatu 16 głosami "za" przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu,
Środowiska i Mienia Komunalnego za 2019 rok, które załącza się do protokołu.
W głosowaniu nie uczestniczył radny Zbigniew Krzysiek.
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Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia,
Oświaty i Spraw Społecznych za 2019 rok.
Rada Powiatu 16 głosami "za" przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia,
Oświaty i Spraw Społecznych za 2019 rok, które załącza się do protokołu. W głosowaniu nie
uczestniczył radny Zbigniew Krzysiek.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji za 2019 rok.
Rada Powiatu 16 głosami "za" przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji za 2019 rok, które załącza się do protokołu. W głosowaniu nie
uczestniczył radny Zbigniew Krzysiek.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
za 2019 rok.
Rada Powiatu 16 głosami "za" przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
za 2019 rok, które załącza się do protokołu. W głosowaniu nie uczestniczył radny Zbigniew
Krzysiek.
Pan Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie
sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
Pan Dariusz Mietelski odczytał sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej
za 2019 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie 17 głosami "za" przyjęła sprawozdanie z realizacji planu kontroli
Komisji Rewizyjnej za 2019 rok, które załącza się do protokołu.
Do punktu 8-go/
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do sprawozdania Zarządu Powiatu z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiatu Włoszczowski
za 2019 rok.
Pytań nie było.
Rada Powiatu jednogłośnie 17 głosami "za" przyjęła sprawozdanie Zarządu Powiatu
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiatu
Włoszczowski za 2019 rok, które załącza się do protokołu.
Do punktu 9-go 1/
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020 - 2032.
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Pytań nie było.
Pani Aneta Jończyk Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Włoszczowskiego odczytała
w/w uchwałę.
Rada Powiatu jednogłośnie 17 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XVI/123/20 w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020 - 2032, którą
załącza się do protokołu.
Do punktu 9-go 2/
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do uchwały w sprawie zmian w budżecie
Powiatu na 2020 rok.
Pytań nie było.
Pan Jarosław Krzyżanowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego odczytał
w/w uchwałę.
Rada Powiatu jednogłośnie 17 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XVI/124/20 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu na 2020 rok, którą załącza się do protokołu.
Do punktu 9-go 3/
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego
na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Włoszczowa.
Pytań nie było.
Pani Aneta Jończyk Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Włoszczowskiego odczytała
w/w uchwałę.
Rada Powiatu jednogłośnie 17 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XVI/125/20 w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Włoszczowskiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Włoszczowa, którą załącza
się do protokołu.
Do punktu 9-go 4/
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie przez Powiat Włoszczowski prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 635/1
o pow. 0,0721 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa w gminie Włoszczowa
oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej służebności
przesyłu.
Pytań nie było.
Pan Jarosław Krzyżanowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego odczytał
w/w uchwałę.
Rada Powiatu jednogłośnie 17 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XVI/126/20 w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Włoszczowski prawa użytkowania
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wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
Nr 635/1 o pow. 0,0721 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa w gminie
Włoszczowa oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej
służebności przesyłu, którą załącza się do protokołu.
Do punktu 9-go 5/
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia przebiegu istniejących dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu
Włoszczowskiego.
Pytań nie było.
Pani Aneta Jończyk Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Włoszczowskiego odczytała
w/w uchwałę.
Rada Powiatu jednogłośnie 17 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XVI/127/20 zmieniającą
uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg i ulic powiatowych na terenie
Powiatu Włoszczowskiego, którą załącza się do protokołu.
Do punktu 9-go 6/
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie do partnerstwa dotyczącego projektu "Wkrocz w przyszłość".
Pytań nie było.
Pan Jarosław Krzyżanowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego odczytał
w/w uchwałę.
Rada Powiatu jednogłośnie 17 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XVI/128/20 w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa dotyczącego projektu "Wkrocz
w przyszłość", którą załącza się do protokołu.
Do punktu 9-go 7/
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do partnerstwa dotyczącego projektu "Uczniowie z Włoszczowy na włoskich
praktykach zawodowych".
Pytań nie było.
Pani Aneta Jończyk Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Włoszczowskiego odczytała
w/w uchwałę.
Rada Powiatu jednogłośnie 17 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XVI/127/20 w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa dotyczącego projektu "Uczniowie
z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych", którą załącza się do protokołu.
Do punktu 9-go 8/
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do uchwały w sprawie zmian w Statucie
Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie.
Pytań nie było.
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Pan Jarosław Krzyżanowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego odczytał
w/w uchwałę.
Pan Sławomir Owczarek zwrócił uwagę na zapis w projekcie uchwały "w § 7 ust. 1 pkt 3
otrzymuje brzmienie" i zapytał, czy nie powinno być "3) Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława
Staszica we Włoszczowie".
Pan Sekretarz przyznał, że powinno być "3) Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica
we Włoszczowie". Poprosił o przegłosowanie w takiej formie.
Rada Powiatu jednogłośnie 17 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XVI/130/20 w sprawie zmian
w Statucie Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie, którą załącza się do protokołu.
Do punktu 9-go 9/
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/121/19
Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. - w sprawie zmiany uchwały
Nr XIV/103/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. - w sprawie
uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r.- o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2020 r.)".
Pytań nie było.
Pani Aneta Jończyk Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Włoszczowskiego odczytała
w/w uchwałę.
Rada Powiatu jednogłośnie 17 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XVI/131/20 zmieniającą
uchwałę Nr XV/121/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/103/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia
28 listopada 2019 r. - w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu
Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.- o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (na 2020 r.)", którą załącza się do protokołu.
Do punktu 9-go 10/
Pan Krzysztof Malinowski przedstawił sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
z dokonanej analizy petycji w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia
petycji w sprawie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania.
Pytań nie było.
Pan Jarosław Krzyżanowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego odczytał
uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
oraz poparcia petycji w sprawie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla
Polski.
Rada Powiatu jednogłośnie 17 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XVI/132/20 w sprawie
rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji
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w sprawie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, którą załącza się
do protokołu.
Do punktu 9-go 11/
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku.
Pytań nie było.
Pani Aneta Jończyk Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Włoszczowskiego odczytała
w/w uchwałę.
Rada Powiatu jednogłośnie 17 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XVI/133/20 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego
w 2020 roku, którą załącza się do protokołu.
Do punktu 10-go/
Pan Starosta poinformował, że w najbliższy czwartek o godz. 8 odbędzie się spotkanie z firmą
Fart w sprawie drogi Konieczno-Pułanki i zaprosił radnych do wzięcia w nim udziału.
Pan Zbigniew Krzysiek przypomniał, iż na poprzednich sesjach dużo było mówione na temat
komunikacji lokalnej. Zwrócił się do p. Starosty z pytaniem, czy ta komunikacja będzie
funkcjonowała i na jakich zasadach.
Pan Starosta powiedział, że odpowie na pytanie na piśmie, ale dodał, że ta komunikacja
lokalna wychodzi trochę za drogo, a zainteresowanie na tych trasach jest małe. Jeżeli chodzi
o teren, o którym mówi p. Krzysiek, to w dalszym ciągu są prowadzone rozmowy. Na ostatnie
spotkanie, które było organizowane w tym temacie nie przybył p. Wójt i nie przysłał swojego
przedstawiciela. Być może uda się, aby przewoźnik zorganizował próbne kursy. Z p. Wójtem
należy jeszcze ustalić o jaką trasę będzie chodziło, ponieważ prawdopodobnie
niewystarczające kursy są przez Moskorzew, ale to już poza dopłatami.
Pan Zbigniew Krzysiek zapytał, czy otrzyma informację na piśmie w tym zakresie.
Pan Starosta odpowiedział, że tak.
Pan Sławomir Owczarek zwrócił uwagę, iż potwierdza się to, co mówił na sesji
w listopadzie, że koszty były zaniżone, a teraz już są realne.
Pan Krzysztof Malinowski zwrócił się z pytaniem do p. Starosty, jakie są dotychczasowe
ustalenia w związku z reklamowaną drogą Konieczno - Pułanki.
Pan Starosta poinformował, iż z ustaleń jakie były na ostatnim spotkaniu, na którym
najprawdopodobniej był p. Malinowski i p. Redaktor, Zarząd się nie wycofuje. Droga jest
wykonana nienależycie, nie tak jak powinno być zgodnie ze specyfikacją. Od tego czasu
firma miała pobrać swoje próbki i to zrobiła. Dyrektor ZDP występował kilka razy
z ponagleniem, żeby firma przystąpiła do rozmów, przystąpiła do naprawienia źle wykonanej
pracy. Spotkania nie było. Na czwartkowym spotkaniu powinny już zapaść ostateczne
uzgodnienia.
Pan Przewodniczący poinformował, iż kolejna sesja zaplanowana jest na dzień 23 marca
godz. 15, jeśli oczywiście nie pojawią się w między czasie inne potrzeby.
Pan Artur Konarski przeprosił za spóźnienie na sesję, ale był na Społecznej Radzie
w Kielcach i nie mógł być obecny na części wręczenia przez p. Wojewodę nagród.
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Poinformował, że dwa miesiące temu złożył interpelację w sprawie zabezpieczenia środków
na projekt drugiej części obwodnicy. Interpelacja została rozstrzygnięta pozytywnie. Trzeba
znaleźć około 800 000 zł na realizację, aby zrobić pierwszy krok w tym kierunku. Rozmawiał
w dniu dzisiejszym z p. Marszałkiem, który deklarował, że te środki z pewnością znajdą się
w budżecie z przesunięć. Kiedy zostanie wykonany pierwszy krok, to z pewnością będzie
łatwiej realizować to następne zadanie. Pierwszy etap nie spowodował rozładowania ruchu
i wyprowadzenia ruchu z miasta. Podkreślił, iż inwestycja obwodnicy Włoszczowy o wartości
43 mln zł jest jedną z największych inwestycji w powiecie, a drugą inwestycją są chodniki
przy drodze wojewódzkiej w gminie Kluczewsko. P. Wójt od ośmiu lat zabiegał o chodniki
w miejscowościach przy drodze wojewódzkiej i ta inwestycja również jest wprowadzona.
Oznajmił, że jest mu bardzo przykro, ponieważ ta inwestycja jest oczekiwana przez wiele
dziesięcioleci, a jednak nie wszyscy radni za tą inwestycją się opowiedzieli. Bardzo mu
przykro, że reprezentując Włoszczowę sam musiał głosować za budżetem, w którym
zabezpieczone były środki na ten cel. Pozostawił tą refleksję do przemyślenia. Myśli,
że w przyszłości nie będzie takich sytuacji. Uważa, że w sprawach strategicznych, które są dla
powiatu ważne i bardzo ważne należy mówić jednym głosem i w takich sprawach poglądy nie
mogą dzielić. Jest za wszystkimi inwestycjami, które odbywają się w powiecie
włoszczowskim. Poinformował ponadto, że chciałby rozwiać pewne wątpliwości, ponieważ
są przekazywane informacje, iż nie ma zabezpieczonych pieniędzy na teatr. Jest przeznaczone
około 14,7 mln zł, reszta będzie współfinansowana z Ministerstwa Kultury, więc teatr na
pewno będzie wybudowany, ponieważ obecny ma ponad sto lat. Należy jednak poczekać na
inne środki i nie można wszystkich pieniędzy zabezpieczyć tak, żeby całkowicie pokryć tą
inwestycję. Zgoda buduje niezgoda rujnuje. Mówiąc jednym głosem na pewno więcej uda się
w sejmiku przeforsować. Podziękował za zaproszenie na sesję i dodał, że jeśli będzie
zapraszany i jeśli będzie miał coś do przekazania, to postara się w sesji uczestniczyć.
Pani Jolanta Tyjas powiedziała, że została wywołana do odpowiedzi. P. Konarski zachował
się bardzo nieelegancko. Jeżeli chodzi o inwestycję strategiczną, czyli obwodnicę to była ona
wpisana do budżetu już w 2018 roku i o tą inwestycję ubiegał się i zabiegał poprzedni Zarząd
Województwa. Jest to inwestycja wieloletnia w związku z tym nic absolutnie nie może się
wydarzyć. Wielokrotnie rozmawiała z Dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich p. Urbanowskim, który uspokajaj, że nie ma i nie było nigdy żadnego zakusu
na te pieniądze, ponieważ środki są wpisane, a inwestycja jest dwuletnia. W związku z tym
nie rozumie tego pstryczka. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycję związaną z remontem teatru,
o którą również ona jako członek Komisji Kultury zabiega, to niestety nie ma wpisanych
środków na ten cel. Nie ma, prace trwają, trwają również rozmowy z Ministerstwem Kultury
o to żeby współtworzyć i współprowadzić teatr. Rozmowy trwają już kolejne miesiące.
W związku z tym, że nie było wpisanej tej inwestycji do budżetu, natomiast pojawiła się
nowa 70 mln inwestycja jaką jest budowa Urzędu Marszałkowskiego, to absolutnie nie mogła
poprzeć budowy tak drogiej inwestycji z chwilą kiedy nie było sztandarowej inwestycji
instytucji kultury za którą od grudnia 2018 roku zabiega. Podkreśliła, że jest za wszelkimi
inwestycjami na terenie powiatu włoszczowskiego i dla powiatu włoszczowskiego. Nie wie
po co p. Konarski wywołał ten temat. Jest zaskoczona taką postawą, ponieważ nie ma i nie
było żadnego powodu dla którego można powiedzieć, że zagrożona jest budowa pierwszego
etapu obwodnicy Włoszczowy. Podkreśliła jeszcze raz, że jest to nieeleganckie zachowanie.
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Pani Małgorzata Gusta odnosząc się do wypowiedzi p. Konarskiego powiedziała, że tak jak
powiedział radny wojewódzki w budżecie znalazły się dwie inwestycje z terenu powiatu.
O inwestycję na terenie gminy Kluczewsko zabiegano od ośmiu lat i nigdy nie udało się
znaleźć wsparcia. Podziękowała radnemu p. Konarskiemu, za poparcie tej inicjatywy, która
znalazła się w budżecie, tym bardziej, że chodniki powstaną w bardzo niebezpiecznych
miejscach. Są to odcinki w miejscowościach Stanowiska i Brzeście. Jeszcze raz podziękowała
za poparcie budżetu, w którym jest wsparta gmina Kluczewsko.
Pan Wicestarosta podziękował p. Konarskiemu za to, że wsparł tak ważną inicjatywę.
Przypomniał, że zawsze na Radzie Powiatu jeżeli były inwestycje strategiczne, to jeszcze nie
było tak, żeby klub Prawa i Sprawiedliwości głosował przeciw budżetowi. Głosowania można
sprawdzić. W każdym budżecie są inwestycje i czy one są realizowane na terenie gminy
Krasocin, Radków, czy Moskorzew, to są to inwestycje strategiczne dla rozwoju powiatu.
Dzisiejszy dzień, kiedy usłyszał taką informację, jest dla niego smutnym dniem. Wiedział
o tym wcześniej, ale nie miał potwierdzonej tej informacji. Kiedy radny p. Konarski
przemawiał sprawdził tą informację na Biuletynie Informacji Publicznej w Urzędzie
Marszałkowskim, ponieważ jest protokół z głosowań i tym bardziej jest mu bardzo smutno,
jako mieszkańcowi powiatu włoszczowskiego, ponieważ wszyscy mówili, że to bardzo
oczekiwana, długa inwestycja. Trzeba sobie odpowiedzieć jasno, jeżeli ktoś głosował przeciw
i taka byłaby większość, to inwestycja nie przeszłaby i pieniędzy w budżecie by nie było.
Pan Sławomir Owczarek zapytał, o jakiej inwestycji mówi p. Wicestarosta.
Pan Wicestarosta odpowiedział, że o obwodnicy Włoszczowy. Dodał, że oprócz budżetu była
również wieloletnia prognoza finansowa, w której te pieniądze również się znajdują. Dla
niego jest to jeden ze smutniejszych dni kiedy to usłyszał. Trzeba przyznać i jasno
powiedzieć, że koncepcja i projekt przez poprzedni Zarząd był realizowany, teraz realizowany
jest odcinek przez obecny Zarząd i są też ci radni, którzy byli radnymi w poprzedniej
kadencji. Dziwi go, że cały klub Polskiego Stronnictwa Ludowego siedem osób głosowało
przeciwko budżetowi oraz przeciwko wieloletniej prognozie finansowej. Dla niego jest to
bardzo smutny dzień.
Pan Sławomir Owczarek powiedział, że myślał, iż dzisiejsza sesja zakończy się normalnie,
ponieważ tak wszystko pięknie szło, wszyscy głosowali za. Jednak na koniec jak widać
polityka, chyba następne wybory majowe. Z tego co zrozumiał, p. Konarski powiedział,
że złożył interpelację odnośnie zabezpieczenia środków na projekt drugiego odcinka
obwodnicy. Poprosił radnego p. Konarskiego, aby złożył wniosek o wpisanie w WPF
województwa budowy drugiego odcinka obwodnicy, a nie samej dokumentacji. Przypomniał,
że w poprzedniej kadencji były przygotowane wszystkie strategiczne dokumenty opłacone
przez gminę i powiat, więc nie ma problemu, żeby ogłosić następny przetarg na zasadzie
zaprojektuj - wybuduj, a nie żeby tylko zostały zabezpieczone pieniądze na dokumentację,
która może będzie zrobiona, tylko niewiadomo ile lat potem będzie leżała. Dlatego poprosił
o modyfikację wniosku złożonego przez radnego p. Konarskiego, aby podejść do tego
konkretnie, a nie politycznie, ponieważ jest daleki od polityki. Następnie przypomniał o tym
co mówił p. Wicestarosta najprawdopodobniej dwie sesje wcześniej i zwracał uwagę, „że my
za czymś tam zagłosowaliśmy, czyli w zasadzie to głosujemy przeciw”. P. Wicestarosta jest
samorządowcem już ładnych parę lat mimo młodego wieku, ale doświadczonym, więc
mówienie, że ktoś zagłosował przeciwko czemuś i jeszcze ubarwianie, że jest to przeciwko
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obwodnicy, jeśli w tym przypadku wprowadza się jednocześnie budowę nowej siedziby
Urzędu Marszałkowskiego, „no wybaczy Pan Panie Wicestarosto, ale wtedy to jest coś za
coś”. Skoro Urząd Marszałkowski stać jest na budowę nowej siedziby za ogromne pieniądze,
to może w takim razie wpisać drugi etap obwodnicy, a nie budować nowej siedziby Urzędu
Marszałkowskiego. Więc mówienie o tym, że jest to głosowanie przeciwko drugiemu etapowi
obwodnicy jest nieładne i nieeleganckie.
Pan Wicestarosta powiedział, że mówił o pierwszym etapie.
Pan Sławomir Owczarek zwrócił uwagę, że pierwszy etap jest zabezpieczony, umowa jest
podpisana.
Pan Wicestarosta zapytał, czy jeżeli są zapisane inwestycje w budżecie i budżet nie zostanie
przyjęty, to czy ten budżet będzie realizowany, czy nie. Poprosił p. Mecenasa o opinię prawną
w tym zakresie.
Pan Michał Budzikur odpowiedział, że do opiniowania potrzebne są dokumenty.
Pan Sławomir Owczarek przypomniał, że umowa na budowę pierwszego etapu obwodnicy
zaprojektuj - wybuduj jest już dawno podpisana i jak wszyscy wiedzą jest realizowana,
co widać i myśli, że większość mieszkańców Włoszczowy i powiatu włoszczowskiego to
widzi. Poprosił, aby p. Wicestarosta nie próbował insynuować, że chodzi o pierwszy etap
obwodnicy, ponieważ to są tylko zmiany do WPF i zmiany do istniejącego budżetu. Nie
wyrzuca się wówczas inwestycji na którą jest już podpisana umowa. I aby to wiedzieć nie
trzeba być ani finansistą, ani radnym, który ma doświadczenie, a p. Wicestarosta takie ma.
Pan Artur Konarski odnosząc się do wypowiedzi p. Owczarka powiedział, że nie chodzi
o zmodyfikowanie wniosku, tylko trzeba zrobić pierwszy krok, a na pewno następnym
etapem będzie to, żeby ta inwestycja znalazła się w WPF. Następnie zwrócił się do
p. Owczarka mówiąc "Mówił Pan o polityce, o spokoju, ja jestem całkowicie spokojny, ale
widocznie Pan się podgrzał troszeczkę i nerwowo się zachowuje, ale ja się nie będę tak
zachowywał, ponieważ uważam, że rzeczy należy nazywać po imieniu". Ta inwestycja była
zwieńczeniem wielu dziesiątek lat i nieważne kto ją zaczynał i kto ją będzie kończył,
ponieważ ona jest dla wspólnego dobra. "Teraz mówienie o tym, usprawiedliwianie to tylko
sobie państwo możecie pomyśleć, ja nie będę tego negował". Dodał, że wziął sobie radę
p. Owczarka do serca, ale może nie będzie modyfikował wniosku, tylko następnym krokiem
będzie wprowadzenie do WPF, trzeba się przygotować do następnej perspektywy finansowej.
Pan Sławomir Owczarek powiedział, że właśnie o to prosi.
Pan Artur Konarski zgodził się, ale dodał, że p. Owczarek mówił o spokoju, a sam podgrzał
sytuację.
Pan Leopold Kwapisz uważa, że to co mówi p. Konarski jest bezpodstawne, ponieważ jeżeli
jest inwestycja prowadzona, to środki nie mogą zostać zabrane.
Pani Jolanta Tyjas powtórzyła zwracając się do p. Konarskiego, że jest to zachowanie
nieeleganckie, ponieważ słowa "podgrzał Pan się" zupełnie nie przystoją radnemu, ani też
w ogóle obywatelowi. Zapytała, co to w ogóle jest za określenie. Jest to obrzydliwe
i obraźliwe.
Pan Sławomir Owczarek powiedział, że jest ponad takie rzeczy.
Pani Jolanta Tyjas powiedziała, że ma świadomość, iż radny p. Owczarek jest ponad takie
rzeczy, niemniej jednak ona nie czuje się zbyt komfortowo, a ponadto „to Pan mnie
zaatakował, to Pan zaczyna wyciągać pewne rzeczy i to Pan się odnosił tutaj bezpośrednio do
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tego właśnie w jaki sposób ja się zachowałam”. Jest to nieeleganckie. Poprosiła, aby
zakończyć dyskusją na ten temat. Pierwszy etap obwodnicy został wpisany przez poprzedni
Zarząd na czele z Marszałkiem Adamem Jarubasem, zakończy ten etap obecny Zarząd na
czele z p. Andrzejem Bętkowskim. Poprosiła, aby zrobić wspólne porozumienie, a nie
dochodzić kto jak kiedy głosował. Przed chwilą wręczane były nagrody stypendystom,
nagrody Prezesa Rady Ministrów, dlatego nie rozumie dlaczego p. Wicestaroście jest tak
bardzo smutno dzisiaj. „Zamiast powiedzieć słowa dziękuję, gratuluję, to pan się smuci”.
Pan Starosta uważa, że radna p. Tyjas nie została zaatakowana, tylko został stwierdzony fakt.
Oczywiste jest, że było głosowane przeciwko budżetowi i nic więcej.
Pan Sławomir Owczarek powiedział, że nad zmianą w budżecie.
Pan Starosta powiedział, że to było głosowanie nad przyjęciem budżetu na 2020 rok. Uważa,
że nie jest to temat do dyskusji w tym momencie, ale można sobie odpowiedzieć na jedno
pytanie, na które nie chce teraz odpowiedzi. Poprosił, aby zastanowić się, czy jeżeli jest
prowadzona inwestycja i czy to będzie budżet państwa, powiatu, czy województwa i budżet
do którego jest wpisana inwestycja nie zostanie przyjęty, to czy skarbnik, minister może
angażować środki, które nie zostały zatwierdzone w budżecie. Powtórzył, że nie oczekuje
odpowiedzi teraz, ponieważ teraz emocje grają rolę. Uważa, że należy sobie wytłumaczyć,
a nie obrażać się na siebie, że swoim głosowaniem, działaniem można spowodować, że coś
można zablokować.
Pan Sławomir Owczarek powiedział, że nawet jeśli to było głosowanie nad budżetem
i zakładając sytuację, że jest większość, która nie uchwala tego budżetu, to nie uchwala go
z jakichś konkretnych przyczyn. Nie jest tak, że cały budżet się nie podoba. Zwrócił się do
p. Starosty, który też nie jest pierwszy dzień samorządowcem i dobrze zdaje sobie sprawę jak
wygląda budżet i jak wygląda WPF. Też nie zawsze się wszystko p. Staroście podobało co
jest w budżecie powiatu, więc od tego trzeba zacząć. Nawet gdyby była większość, która
głosuje przeciw danemu budżetowi, to głosuje tak z jakichś konkretnych przyczyn.
Zrozumiał, że jedną z przyczyn przed wszystkim były ogromne pieniądze przeznaczone na
budowę nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast jeżeli chodzi o budowę
obwodnicy, to umowa jest podpisana i zawarta. Więc zakładając nawet, że jest hipotetyczna
większość, która głosuje przeciw, to wówczas wnioskodawca, czyli Zarząd Województwa
w tym przypadku, wyrzuca kontrowersyjną inwestycję dlatego, że większość Rady
zagłosowała przeciw, ponieważ jest powód dlaczego zagłosowali przeciw i uchwala się
budżet bez tej kontrowersyjnej inwestycji. Poprosił, aby nie iść za daleko w dywagacje,
że kiedy budżet nie zostanie uchwalony, to nie będzie realizowana obwodnica, ponieważ
obwodnica jest realizowana i "zanim się obejrzymy", to będzie skończony pierwszy etap.
Pan Starosta powiedział, że zadał konkretne pytanie i powinna być konkretna odpowiedź.
Zadał ponownie pytanie, czy jeżeli budżet nie będzie zatwierdzony, pomimo że inwestycja
jest rozpoczęta, czy skarbnik, minister może kontynuować inwestycję i wydatkować na to
pieniądze. Uważa, że nie.
Pan Sławomir Owczarek powiedział, że jest procedura, która mówi o tym, co się dzieje jeżeli
jest podpisana umowa, a jednostka samorządu terytorialnego nie uchwali budżetu.
Pan Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do radnej wojewódzkiej p. Tyjas, czy głosowała
za budżetem, czy przeciw.
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Pani Jolanta Tyjas powiedziała, że została potraktowana jak na sali sądowej. Uważa,
że została w dniu dzisiejszym zaatakowana przez radnego wojewódzkiego Artura
Konarskiego. Jeżeli chodzi o budżet, to w tym budżecie nie było wpisanej inwestycji
rozbudowa i remont Teatru im. Stefana Żeromskiego, natomiast była wpisana inwestycja
budowa nowego Urzędu Marszałkowskiego warta ponad 70 mln zł. Jako przedstawiciel
kultury, jako osoba dbająca o wyższą kulturę, jako członkini Komisji Kultury, jako osoba,
która zabiega o tę inwestycję, sztandarową inwestycję dla województwa jaką jest budowa
i remont Teatru im. Stefana Żeromskiego apelowała wielokrotnie na komisjach, zarówno na
Komisji Kultury, jak i na Komisji Budżetu o tą inwestycję, zabiegała i będzie nadal zabiegać
o to, aby ta inwestycja została wybudowana. Natomiast obwodnica jest zabezpieczona
i poprosiła, aby się naprawdę o to nie martwić. Poprosiła, aby przestać uprawiać politykę,
"bo to jest naprawdę już wysoka polityka Panie radny Konarski Pan zaczął ten temat".
Pan Przewodniczący powiedział, że nie uzyskał odpowiedzi na zadane pytanie.
Pani Jolanta Tyjas powiedziała, iż uważa, że z kontekstu wypowiedzi odpowiedziała.
Pan Przewodniczący zapewnił, "że do szczegółów dojdziemy jak trzeba będzie".
Pani Jolanta Tyjas powiedziała, że nie mogła poprzeć budowy Urzędu Marszałkowskiego,
kiedy nie było inwestycji jaką jest teatr. Zapytała dlaczego p. Artur Konarski nie pomógł
w poparciu inwestycji budowy i remontu Teatru im. Stefana Żeromskiego.
Pan Sławomir Owczarek powiedział, że ważniejsza jest nowa siedziba Urzędu
Marszałkowskiego.
Pani Jolanta Tyjas powtórzyła po p. Owczarku, ponieważ ważniejsza jest nowa siedziba
Urzędu Marszałkowskiego.
Pan Artur Konarski poinformował, że "teatr będzie budowany, a co do inwestycji związanej
z budową, to być może nie będzie budowana".
Pani Jolanta Tyjas powiedziała, że pierwszy etap obwodnicy jest budowany, dlatego nie wie
o co chodzi. Poprosiła, aby przestać politykować. Dodała, że nadal zabiega o wpisanie
do budżetu teatru, a póki co teatru nie ma.
Pan Przewodniczący powiedział, że na zadane pytanie nie otrzymał odpowiedzi, ale myśli,
że "sobie z nim poradzimy i odpowiedź uzyskamy".
Do punktu 9-go/
Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad szesnastej sesji został w całości
wyczerpany. Podziękował wszystkim radnym i gościom za udział w sesji. Ogłosił zamknięcie
szesnastej sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego kadencji 2018 – 2023.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Matyśkiewicz

Agata Tomasik
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