
PROTOKÓŁ NR XIII/2016  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 26 luty 2016 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.910. 

Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu. 

Proponowany porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku: 

− wystąpienie Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

− dyskusja. 

5. Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu pińczowskiego na lata 2016-

2021:  

− wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie, 

− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− dyskusja, 

− podjęcie uchwały.  

6. Program na rzecz osób niepełnosprawnych dla powiatu pińczowskiego na lata 2016-2021. 

− wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  

− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− dyskusja, 

− podjęcie uchwały.  

7. Sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 

a) z działalności PCPR 

- opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

- dyskusja, 

b) z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar w Rodzinie na alta 2012-2017 

- opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

- dyskusja, 

c) Organizatora Pieczy Zastępczej 



- opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

- dyskusja. 

8. Podjęcie uchwał: 

− w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie,  

− w sprawie zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, 

− w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Pińczowie, 

− w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/67/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 

2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Pińczowie,  

− w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wniosku mieszkańców powiatu o 

przeprowadzenie referendum,  

− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027, 

−  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.  

9. Informacja z pracy Zarządu. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

12.Zakończenie obrad. 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Pan Marek Omasta otworzył obrady sesji. Powitał radnych oraz 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 17 radnych obecni są 

wszyscy, zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania uchwał. 

 

Ad.2.  

Przewodniczący Rady poinformował, że proponowany porządek obrad sesji Radni 

otrzymali wraz z materiałami na sesję. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.  

Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Powiatu Pan Zbigniew Kierkowski, który  

w imieniu Zarządu Powiatu złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego 

punktu po punkcie 7 dotyczący podjęcia uchwały ws. zajęcia stanowiska w przedmiocie 

odwołania Pana Jerzego Białoboka z funkcji prezesa zarządu Stadniny Koni Michałów  

Sp. z o.o. 



Radny Zbigniew Koniusz zawnioskował o wycofanie z punktu 8 projektu uchwały  

ws. zmian statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. Uzasadniając swój wniosek 

radny powiedział, że sprawa oddziału ginekologiczno-położniczego budzi wielkie emocje 

wśród radnych i społeczeństwa. Radny poinformował, że złożony został wniosek o powstanie 

inicjatywy referendalnej, co podkreśla znaczenie uchwały. Radny dodał, że Rada Gminy 

Pińczów, zajęła negatywne stanowisko w kwestii likwidacji oddziału. Według radnego, temat 

likwidacji nie został dostatecznie przedyskutowany społecznie i jest za dużo niewiadomych 

(np. brak politycznej koncepcji rozwiązań obecnego rządu, nie wiadomo jaka będzie 

koncepcja rozwiązań kierowanych przez NFZ). Według radnego podjęcie teraz tej uchwały 

oznacza wyjście przed szereg co może spowodować podjęcie decyzji, która w konsekwencji 

osłabi powiat. Radny twierdzi, że otworzenie oddziału neurologii i udarów to bardzo dobry 

pomysł, ale nie likwidując oddziału ginekologiczno-położniczego. Radny twierdzi, że sprawa 

służby zdrowia, oświaty i zatrudnienia to priorytety jakimi radni powinni się kierować. Rada 

powinna stać się „kolebką pomysłów” na rozwiązanie patowej sytuacji.  

Radny Andrzej Kozera powiedział, że popiera radnego Zbigniewa Koniusza. Dodał, 

że chciałby uzupełnić wniosek Pana Koniusza poprzez przegłosowanie powołania oddziału 

neurologicznego i udarowego z poradnią i wycofania likwidacji oddziału ginekologicznego. 

Radny zawnioskował ponadto o wycofanie punktu dotyczącego referendum. Radny zwrócił 

się do Zarządu o podjęcie czynności negocjacji społecznych w kwestii referendum w sposób 

właściwy ponieważ do tej pory zakres obowiązków tej kwestii ze strony Zarządu nie został 

dopełniony.  

Przewodniczący Rady zapytał radnego Zbigniewa Koniusza czy wycofuje swój 

wniosek, a przyjmuje wniosek uzupełniony przez radnego Andrzeja Kozery.  

Radny Zbigniew Koniusz powiedział, że swój wniosek wycofuje, a przyjmuje wniosek 

radnego Andrzeja Kozery. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wnioskiem Przewodniczącego 

Zarządu Powiatu Pana Zbigniewa Kierkowskiego.  

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 15 głosach „za” (radny Ryszard Barna, 

radny Andrzej Cepak, radny Bogusław Chałuda, radna Iwna Chlewicka, radny Marek 

Długosz, radny Andrzej Głogowiec, radny Ireneusz Gołuszka, radny Jacek Kapałka, radny 

Zbigniew Kierkowski, radny Zbigniew Koniusz, radny Michał Leszczyński, radna Irena 

Moskwa, radny Marek Omasta, radny Zbigniew Szczepański, radny Piotr Zachariasz) 

i 2 głosach „wstrzymuję się” (radny Jerzy Kułaga, radny Andrzej Kozera).  



 Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wnioskiem radnego Zbigniewa 

Koniusza i radnego Andrzeja Kozery.  

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony przy: 9 głosach „przeciw” (radny Ryszard 

Barna, radna Iwona Chlewicka, radny Marek Długosz, radny Ireneusz Gołuszka, 2 głosach 

„wstrzymuję się” (radny Jacek Kapałka, radny Bogusław Chałuda) i 6 głosów „za” (radny 

Andrzej Głogowiec, radny Andrzej Kozera, radny Jerzy Kułaga, radny Andrzej Cepak, radny 

Zbigniew Koniusz, radny Marek Omasta).  

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad porządkiem obrad. 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty przy: 11 głosach „za” (radny Ryszard 

Barna, radna Iwona Chlewicka, radny Marek Długosz, radny Ireneusz Gołuszka, radny Jacek 

Kapałka, radny Bogusław Chałuda i 6 głosów „przeciw” (radny Andrzej Głogowiec, radny 

Andrzej Kozera, radny Jerzy Kułaga, radny Andrzej Cepak, radny Zbigniew Koniusz, radny 

Marek Omasta).   

 

Ad.3. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji został wyłożony 

do wglądu w Biurze Rady Powiatu na 3 dni przed terminem sesji. Następnie zapytał czy  

są uwagi.  

Głos zabrał radny Andrzej Kozera, który powiedział, iż ma uwagę, aby w następnych 

protokołach kwestie rozstrzygnięć w głosowaniu notowane były z imienia i nazwiska.  

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – 17 głosów „za”. 

Ad.4. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku Pani Zbigniewowi Kierkowskiemu, który przedstawił Sprawozdanie z pracy 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (załącznik nr 3). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania.  

Głos zabrał radny Bogusław Chałuda, który powiedział, że w składzie Komisji nie ma 

przedstawiciela z gminy Działoszyce.  

Odpowiedzi udzieliła Pani Wioletta Usnarska Sekretarz Powiatu. Powiedziała,   

że pismo do gminy Działoszyce w tej sprawie zostało wysłane, ale nie nikt nie został 

zgłoszony do pracy w Komisji.  

Radny Andrzej Kozera powiedział, że odpowiedź Pani Sekretarz jest niepełna. Radny 

uważa, że praca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz zarządzania kryzysowego oparta 

jest na ustawie z 2007 roku, zgodnie z którą obowiązują stosowne kryteria i przepisy  



o powoływaniu członków zespołów zarządzania kryzysowego w ślad za czym powinien być 

opracowany program bezpieczeństwa dla powiatu, a następnie winny powstawać zespoły 

reagowania kryzysowego. Radny uważa, że wniosek radnego Bogusława Chłaudy jest 

słuszny, ponadto w swojej kompetencji Starosta winien wystąpić w drodze nadzoru  

o dokoptowanie przedstawiciela z gminy Działoszyce. 

Starosta Zbigniew Kierkowski powiedział, że w najbliższym czasie tego dokona.  

 

Ad.5.  

 W punkcie tym Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Joannie Słonina Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która przedstawiła Strategię rozwiązywania 

problemów społecznych powiatu pińczowskiego na lata 2016-2021 wraz z projektem uchwały 

(załącznik nr 4).  

Przewodniczący zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

 

Obrady sesji opuścił radny Jacek Kapałka – godz. 940. 

Stan radnych – 16 radnych. 

 

Opinię do przedstawionego materiału odczytał radny Zbigniew Koniusz Przewodniczący 

Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 5).  

Projekt uchwały odczytał radny Bogusław Chałuda Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.  

W wyniku głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie – 16 głosów „za”. 

 

Ad.6.  

Przystępując do realizacji pkt 6 Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Joannie 

Słonina Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która przedstawiła Program na 

rzecz osób niepełnosprawnych dla powiatu pińczowskiego na lata 2016-2021 wraz  

z projektem uchwały (załącznik nr 6).  

Przewodniczący zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

 

Obrady sesji opuścił radny Zbigniew Kierkowski – godz. 945. 

Stan radnych – 15 radnych. 

 

Opinię do przedstawionego materiału odczytał radny Zbigniew Koniusz Przewodniczący 

Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 7).  



Projekt uchwały odczytał radny Bogusław Chałuda Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.  

W wyniku głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie – 15 głosów „za”.  

 

Na obrady sesji przybył radny Jacek Kapałka oraz radny Zbigniew Kierkowski  - godz. 948.  

Stan radnych – 17 radnych.   

 

Ad. 7. 

 Przystępując do realizacji pkt 7 o zabranie głosu poproszono Panią Joannę Słoninę, 

która przedstawiła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

(załącznik nr 8), Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2012-2027 (załącznik nr 9), 

oraz Sprawozdanie Organizatora Pieczy Zastępczej (załącznik nr 10). 

Opinię do przedstawionych sprawozdań odczytał radny Zbigniew Koniusz Przewodniczący 

Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 11, 12, 13).  

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są uwagi.  

Głos zabrał radny Andrzej Kozera, który powiedział, że w realizowanym programie 

prorodzinnym rządu i poszczególnych partii politycznych jest do czynienia z budowaniem 

instytucji społecznych mających na celu prorodzinną politykę, np. jest tu do czynienia  

z kwestią „być czy nie by” dla oddziału ginekologicznego ponieważ tam nie chodzi tylko  

o porody, czy leczenie kobiet, ale jest tu zawarty cały system począwszy od gminy poprzez 

posiadanie poradni K i dalszy ciąg instytucjonalny na poziomie powiatu, który z mocy prawa 

winien być zrealizowany, i dalej kompetencje wojewódzkie. Obecnie zaczyna się rodzić 

niekorzystny proces polegający na starzeniu się społeczeństwa i drastyczny rozwój patologii 

społecznych. Radny uważa, że realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie winna korelować z tzw. Zespołem zarządzania kryzysowego i Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, ponieważ coraz więcej w gminach jest osób zagrożonych  

i samotnych, których opiekunowie to alkoholicy. Radny twierdzi, że należałoby podjąć 

specjalny program powiatowy uwzględniający szczególną odpowiedzialność gmin w tym 

zakresie.  

 

Ad.8.  

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Staroście Zbigniewowi Kierkowskiemu, 

który zabierając głos poinformował, że w zeszłym tygodniu Pan Jerzy Białobok prezes 

zarządu Stadniny Koni w Michałowie został odwołany ze stanowiska przez prezesa Agencji 



Nieruchomości Rolnych. Pan Starosta stwierdził, że Rada Powiatu powinna zająć stanowisko 

w tej sprawie i dołączyć się własnoręcznymi podpisami do protestu, który zostanie 

skierowany do Pani Premier Beaty Szydło, ponadto podjąć uchwałę w sprawie zajęcia 

stanowiska w przedmiocie odwołania Pana Jerzego Białoboka z funkcji prezesa zarządu 

Stadniny Koni Michałów Sp. z o.o. (załącznik nr 14). Pan Starosta przedstawił treść 

pisma/protestu jaki byłby skierowany do Pani Premier (załącznik nr 15). Pan Starosta 

powiedział, że w tej sprawie winien zabrać też głos obecny na sesji Prezes Ludowego Klubu 

Jeździeckiego Pan Antoni Chmielarski.  

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Antoniemu Chmielarskiemu, który 

zaprezentował inną myśl o tożsamości polskiej, reprezentowaną przez społeczeństwo, a którą 

stanowi praca ludzi i tradycja. Pan A. Chmielarski powiedział, że tradycja w sprawie koni jest 

prawie w każdej krwi Polaka. Dodał, że wiele o koniach jest mowa w polskiej literaturze. 

Konie hodowane w Michałowie udało się uratować od Rosjan, Niemców. Pan Chmielarski 

zaznaczył, że wielką wartość historyczną i patriotyczną przedstawiają ludzie, którzy związani 

są z końmi. Pan Chmielarski twierdzi, że ludzie o takich wartościach trzeba szanować. Dodał, 

że ma pełne moralne upoważnienie, żeby stanowczo zaprzeczyć takiej decyzji.  

Pan Chmielarski wyraził swoje zadowolenie z propozycji Pana Starosty, aby zająć stanowisko 

w tej sprawie.  

 

Obrady sesji opuścił radny Jacek Kapałka – godz. 1000. 

Stan radnych – 16 radnych.  

 

Projekt uchwały odczytał radny Bogusław Chałuda Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy - 15 głosach „za”(radny Ryszard Barna, 

radny Andrzej Cepak, radny Bogusław Chałuda, radna Iwna Chlewicka, radny Marek 

Długosz, radny Andrzej Głogowiec, radny Ireneusz Gołuszka, radny Zbigniew Kierkowski, 

radny Zbigniew Koniusz, radny Jerzy Kułaga, radny Michał Leszczyński, radna Irena 

Moskwa, radny Marek Omasta, radny Zbigniew Szczepański, radny Piotr Zachariasz)  

i 1 głosie „wstrzymuje się”(radny Andrzej Kozera). 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę – 1015. 

Zakończenie przerwy – 1030. 

Stan radnych – 17 radnych. 



Ad.9. 

Podjęcie uchwał:  

- w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie 

Głos zabrał Pan Mariusz Grudzień p.o. Kierownika Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Pińczowie, który przedstawił projekt statutu Środowiskowego Domu 

Samopomocy wraz z projektem uchwały (załącznik nr 16).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Zbigniew Koniusz Przewodniczący 

Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 17).  

Projekt uchwały odczytał radny Bogusław Chałuda Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 17 głosów „za”.   

 

− w sprawie zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 

Głos zabrał Pan Bartosz Stemplewski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Pińczowie, który przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Zespołowi Opieki 

Zdrowotnej w Pińczowie. Pan Dyrektor odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi radnego 

Zbigniewa Koniusza odnośnie tego, że nie wiadomo co będzie w przyszłości  

w planach Rządu. Dyrektor powiedział, że wiadomo co będzie ponieważ na stronie 

internetowej Ministerstwa Zdrowia są materiały, które o tym mówią. Dyrektor uważa,  

że obecnie nie jest zły czas na podjęcie decyzji o likwidacji oddziału, a nawet można to było 

zrobić znacznie wcześniej co nie dopuściło by do straty blisko 5 mln. zł. Dyrektor oznajmił, 

że na każdej Komisji Zdrowia od 4 lat ponadto prawie na każdej sesji Rady Powiatu była 

mowa o oddziale ginekologiczno-położniczym i o jego problemach. Następnie podał dane 

liczbowe dotyczącego oddziału:  liczba hospitalizacji - w 2011 roku - 1532, rok 2012 – 1388, 

rok 2013 – 1305, rok 2014 – 1258, rok 2015 – 1125, liczba noworodków – rok 2011 – 371, 

rok 2012 – 323, rok 2013 – 291, rok 2014 – 258, rok 2015 – 235, wynik finansowy oddziału – 

rok 2011 – strata 1 mln 191 tys. zł., rok 2012 – strata 1 mln. 237 tys. zł., rok 2013 – strata 1 

mln. 226 tys. zł., rok 2014 – strata 1 mln. 300 tys. zł. i najprawdopodobniej ten rok zakończy 

się wynikiem – starta blisko 1,5 mln. zł. Oddział ginekologiczno-położniczy jest jedynym 

oddziałem w szpitalu, który nie potrafi wykonać kontraktu z NFZ (niedowykonanie za rok 

2015 to 87 tys. zł.). Dyrektor odniósł się do sytuacji demograficznej kraju. W powiecie 

pińczowskim w roku 2014 r.  odnotowano 310 urodzeń z czego 41 to akty urodzenia 

przysłane z zagranicy. Dyrektor zapewnił, że likwidacja oddziału nie wpłynie negatywnie na 



zabezpieczenie świadczeń w tym zakresie ponieważ zarówno w szpitalu w Jędrzejowie jak  

i w Busku takie oddziały funkcjonują, a odległość jaką trzeba przebyć nie spowoduje 

utrudnienia z tego tytułu, ponadto przy szpitalu nadal będzie funkcjonować poradnia 

ginekologiczna, a druga funkcjonuje przy POZ-ecie. Dyrektor oznajmił, że dokonane zmiany 

nie wpłyną też negatywnie na rynek pracy ponieważ jeżeli uruchomi się nową działalność 

będzie potrzeba zatrudnić większa liczbę osób. Dyrektor zaznaczył, że od 4 lat sugerował 

położnym przekwalifikowanie się do zawodu pielęgniarki, ale żadna z tych pań nie podjęła 

starań w tym kierunku, a nawet propozycje te były przedmiotem skargi do Starosty, iż są one 

zastraszane w taki sposób, że jeżeli się nie przekwalifikują to stracą pracę. Dyrektor 

poinformował, że obecnie jest kilka pisemnych i ustnych deklaracji z innych szpitali  

o przyjęciu części położnych z pińczowskiego oddziału. Dyrektor nadmienił, iż spotkał się  

z argumentem, że zamiast likwidować oddział, można by jego nierentowność finansować 

przez inne oddział.  Oddział ten funkcjonował tak przez 5 lat, ale powstała taka sytuacja,  

że dalej nie może to tak funkcjonować. W dalszej części swojej wypowiedzi Dyrektor 

ustosunkował się do zarzutów, jakie powstały podczas debaty publicznej. Oznajmił, że inne 

oddziały funkcjonujące w ZOZ realizowały kontrakt znacznie powyższej umowy podpisanej  

z NFZ i na szczęście udało się skutecznie pokrywać nadwykonania przez NFZ. Dyrektor 

podał koszty jakie były na oddziale ginekologiczno-położniczym: rok 2011 – 3 mln. 534 tys. 

zł, rok 2012 – 3 mln. 533 tys. zł, rok 2013 – 3 mln. 446 tys. zł., rok 2014 – 3 mln. 378 tys. zł 

i 11 miesięcy 2015 roku – 2 mln. 060 tys. zł. Dyrektor powiedział, że oddział ten to nie tylko 

porody, ale i operacje. W 2014 roku było 131 operacji ginekologicznych, a w 2015 roku 98,  

w tym roku do 21 lutego było wykonane 15 operacji. Dyrektor poinformował, że według 

najnowszych informacji ma wejść program opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży 

fizjologicznej, ale dotyczy to tylko szpitali, w których jest 600 porodów. Oznacza to, że jeśli 

kobieta będzie mogła mieć taką opiekę to „pójdzie” do szpitala, który jej tę opiekę 

zagwarantuje. Według Dyrektora zarzut, że nie będą właściwie zabezpieczone świadczenia  

w zakresie ginekologii, jest zarzutem nietrafnym. W uzasadnieniu tego Dyrektor przedstawił 

pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego, który jasno określił, że likwidacja oddziału nie 

ograniczy dostępności usług medycznych w zakresie ginekologii i położnictwa dla 

mieszkańców powiatu pińczowskiego. Dyrektor poinformował, że szpital zwrócił się  

z zapytaniem do Izby pielęgniarskiej i Izby lekarskiej na temat likwidacji oddziału i obie izby 

nie przeciwstawiały się likwidacji. Przeprowadzone były też konsultacje ze związkami 

zawodowymi, które nie sprzeciwiły się likwidacji, sprzeciwiły się natomiast zwolnieniom. 

Dyrektor poinformował, że Ministerstwo Zdrowia planuje kilka zmian w działalności 



leczniczej m.in. polegające na tym, że szpitale nie będą mogły przekształcać się w spółki, 

a strata szpitali będzie cały czas w obowiązku pokrycia przez organ prowadzący. Dyrektor 

powiedział, że jeżeli zaproponowane zmiany polegające na likwidacji nie będą dokonane to, 

na przyszły rok będzie bardzo duża strata do pokrycia, zobowiązania będą coraz większe  

i jeżeli powiat te straty pokryje to nie będzie już pieniędzy na rozwój szpitala, a jego potrzeby 

są duże, np. rozbudowa OIOM-u, która wynika z nowych standardów, dostosowanie do 

wymogów budynku poradni specjalistycznych, oraz wymiana sprzętu, która liczy już 10 lat. 

Dyrektor oznajmił, że w zamian za likwidację oddziału ginekologiczno-położniczego 

proponuje się utworzenie oddziału neurologii i oddziału udarowego. Według szacunków 

populacja jaka była by objęta opieką w przypadku uruchomienia nowej działalności to około 

170 tys. mieszkańców. W działaniu tym jest poparcie Świętokrzyskiego Centrum 

Ratownictwa Medycznego oraz Konsultanta wojewódzkiego w zakresie neurologii. Dyrektor 

dodał, że problem rosnącej liczby udarów systematycznie rośnie, społeczeństwo się starzeje  

i utworzenie takiego oddziału pozwoliłby wyjść naprzeciw tej grupie osób. Dyrektor dodał,  

że zadano mu pytanie z czego zostanie sfinansowany nowy oddział. Według Dyrektora 

odpowiedź jest taka, że w momencie powstania map zdrowotnych będzie podstawa do 

aplikowania o pieniądze unijne w Urzędzie Marszałkowskim. Innym sposobem na zdobycie 

środków jest poszukanie partnera na podwykonawstwo.  

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Zdrowia Opieki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego o odczytanie opinii do przedstawionego projektu 

uchwały.  

Przewodniczący Komisji Zdrowia Pan Zbigniew Koniusz poinformował, że Komisja Zdrowia 

z różnych powodów nie opiniowała na swoim posiedzeniu projektu uchwały.  

W tym miejscu głos zabrał radny Ryszard Barna Wicestarosta Pińczowski Członek 

Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, który odczytał 

oświadczenie, że znana mu jest treść projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Zespołowi 

Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, i że nie mógł wyrazić swojej pozytywnej opinii  

w przedmiotowej sprawie, ponieważ Przewodniczący Komisji nie poddał analizie projektu 

uchwały, następnie oświadczenie to w formie pisemnej złożył na ręce Przewodniczącego 

Rady. Oświadczenie takie odczytała też i złożyła radna Irena Moskwa oraz radny Zbigniew 

Szczepański członkowie Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

Głos zabrał radny Andrzej Cepak, który przedstawił stanowisko radnych klubu 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Powiedział, że na dzisiejszej sesji radni zostali postawieni 



przed dylematem likwidacji oddziału ginekologiczno-położniczego. Według informacji 

przedstawionych przez Dyrektora szpitala likwidacja spowodowana jest ujemnym bilansem 

finansowym. Radny zapytał dlaczego od wielu lat budżet powiatu jest tak konstruowany,  

że brak w nim jakiegokolwiek wsparcia finansowego na rozwój szpitala. Radny oznajmił,  

że Klub radnych SLD zwracał się niejednokrotnie z prośbą o pomoc finansową dla szpitala. 

Według radnego jest tu wiele pytań, np. co stanie się w przyszłości z oddziałem 

chirurgicznym, który jako jedyny oddział zabiegowy obarczony blokiem operacyjnym może 

pociągnąć do zapaści finansowej cały szpital. Radny zapytał czy pińczowski szpital znajdzie 

się na mapie szpitali nie posiadając oddziału ginekologiczno-położniczego. Radny zastanawia 

się czy podejmowane kroki nie spowodują oddania szpitala w prywatne ręce. Klub SLD 

chciałby podkreślić, do tej pory chwalebne było, iż powstawały nowe oddziały jak  

np. Intercard, Okoklinik, które wzbogaciły zakres usług medycznych dla mieszkańców,  

ale podkreślić należy, że w obecnej sytuacji Zarząd Powiatu chce utworzyć nowy oddział 

firmy zewnętrznej poprzedzony likwidacją oddziału, który istnieje w strukturach ZOZ-u. 

Klub SLD uważa, że niezrozumiałym jest przyspieszenie decyzji o likwidacji. Radny zapytał 

dlaczego nie przeprowadzono konsultacji społecznych. Radny oznajmił, że wielu radnych 

obecnej kadencji było też radnymi poprzednich kadencji i już wtedy były trudne momenty 

związane z funkcjonowaniem szpitala, ale nikomu wtedy nie przyszło do głowy aby ratować 

sytuację finansową kosztem likwidacji jakiegokolwiek oddziału. Radny uważa, że należałoby 

poczekać na konkretne decyzje nowego Rządu. Radny zaapelował do radnych  

o zastanowienie się nad tą uchwałą.  

Zabierając głos radny Zbigniew Koniusz powiedział, że projekt uchwały celowo nie 

został wprowadzony pod analizę Komisji Zdrowia, ponieważ nastąpiło znaczne 

przyspieszenie działań. Temat ten nie był prawidłowo skonsultowany o czym świadczy 

inicjatywa referendalna. Radny oznajmił, iż zawsze stał na stanowisku, że szpital bez 

podstawowych oddziałów nie jest pełnoprofilowym szpitalem. Radny stwierdził, że jest zbyt 

dużo niewiadomych w tym temacie, gdyż nie wiadomo jaka będzie polityka Rządu, jakie będą 

kontrakty z NFZ, w jakiej strukturze NFZ będzie funkcjonował. Radny powiedział,  

że działając w Radzie nie uprawia polityki lecz działa jako samorządowiec starając się 

należycie wykonywać powierzoną funkcję Przewodniczącego Komisji. Problemem dla 

radnego jest problem wizji. Radny oznajmił, że bardzo dobrze, iż Dyrektor szpitala dostrzega 

problem, ale nie należy go rozwiązywać w sposób najprostszy poprzez zamknięcie. Radny 

uważa, że zamknięcie oddziału o którym mowa spowoduje w przyszłości zamknięcie 

chirurgii, która sama nie udźwignie bloku operacyjnego. Radny stwierdził, że wizją dla 



szpitala jest jego rozwój. Radny stwierdził, że jeżeli się zlikwiduje oddział to się go już nie 

odtworzy. Uważa, że między słowami Dyrektora szpitala wypłynęło, że podejmując decyzję  

o likwidacji, pomoże się szpitalowi w Busku, żeby się utrzymał. Radny stwierdził,  

że nie da się wytłumaczyć ekonomicznie tego, że jeżeli oddział zostanie oddany do Buska,  

to Busko wyjdzie na tym dobrze, a nawet podmiot prywatny na tym zarobi, a szpital 

pińczowski by na tym stracił. Radny odniósł się do spadku urodzeń i operacji. Powiedział,  

że jeżeli o zamknięciu oddziału mówi, się już od dawna, a intensywnie od czterech lat to 

pacjentka nie wiedząc czy oddział istnieje czy nie, nie będzie chciała przyjść do 

pińczowskiego szpitala, ponadto trzeba pamiętać, że nie było żadnych działań wzmocnienia 

dobrej istniejącej kadry na ginekologii i jej poszerzenie. Radny stwierdził, że pacjentki „idą” 

za lekarzem, nie za wyglądem sali i jeżeli polityka kadrowa byłaby dobrze prowadzona to 

byłoby zupełnie inaczej. Według radnego pomysł utworzenia neurologii to bardzo dobry 

pomysł, ale nie poprzez likwidację innego oddziału. Radny jeszcze raz podkreślił pytanie czy 

szpital pozbawiony podstawowego oddziału będzie brany jako punkt do koszyka niesienia 

świadczeń, czy nie przyczyni się to do samowyautowania. Radny powiedział, że można by to 

zrobić inaczej: ograniczyć częściowo na jakiś czas przyjęcia na ZOL-u i tam zostałaby 

utworzona neurologia. Przez ten czas byłaby możliwość wybudowania nowego pawilonu, 

który i tak jest potrzebny i wtedy można by z powrotem poszerzyć ZOL i byłby jednocześnie 

nowy oddział. Radny powiedział, że należy się wsłuchać w to co ludzie mówią i chcą, 

ponieważ w następnej kadencji mogą być inni radni, a szpital będzie nadal i lepiej żeby był on 

w jak najlepszej formie.  

Głos zabrał radny Jerzy Kułaga powiedział, że szpital pińczowski jest młodym 

szpitalem i zapewne każdy pamięta jak na jego budowę były zbierane cegiełki. Radny 

chciałby, aby ten szpital budował swoją renomę w całym województwie, a nawet w kraju. 

Radny uważa, że dobrym posunięciem Starosty i Zarządu jest wprowadzenie nowych działań, 

rozbudowania, unowocześniania, wnoszenia kolejnych usług, jednakże likwidacja oddziału 

jest wielkim błędem, ponieważ oddział ten jest bardzo potrzeby, gdyż likwidując go,  

w dalszej perspektywie szpital pozbędzie się kolejnych oddziałów. Radny poprosił aby 

Zarząd przyjrzał się ZOZ-owi i podjął właściwe decyzje, takie które będą dobre. Radny dodał, 

iż należy pamiętać, że społeczeństwo za jakiś czas da zieloną i czerwoną kartkę.  

Głos zabrał Dyrektor ZOZ celem udzielenia wyjaśnień do powyższych wypowiedzi. 

Jeżeli chodzi o oddział chirurgiczny to, dobrze on funkcjonuje ma nadwykonania i sugestie, 

że oddział w przyszłości zniknie to założenia teoretyczne. Dyrektor powiedział, że nie ma 

obecnie przepisu, że musi być szpital tzw. wieloprofilowy z oddziałami podstawowymi. Jeżeli 



chodzi o firmy zewnętrzne działające w szpitalu to działają one w szpitalu już od jakiegoś 

czasu jeszcze za poprzedniego Dyrektora szpitala np. pralnia, laboratorium i wszystko dobrze 

funkcjonuje. Dyrektor odniósł się do wypowiedzi odnośnie nagłego przyspieszenia decyzji  

o likwidacji, powiedział, że radni w swoich wypowiedziach zawarli fakt, że już od czerech lat 

się mówi o likwidacji co oznacza, że w końcu trzeba podjąć konkretną decyzję. Odnośnie 

konsultacji społecznych Dyrektor oznajmił, że skierował pytanie do Izby lekarskiej  

i pielęgniarskiej oraz związków zawodowych. Jeżeli chodzi o brak opinii Komisji Zdrowia  

w tej kwestii to miało to cel ponieważ z formalnego punktu widzenia Wojewoda będzie 

próbowała uchwałę tę podważyć. Odnosząc się do kwestii wizji, Dyrektor oznajmił, że jego 

wizją jest stworzenie dobrego centrum neurologii, a w następnej kolejności utworzenie 

rehabilitacji neurologicznej. Dyrektor powiedział, że jeżeli chodzi o funkcjonowanie NFZ to 

wszystko wskazuje na to, że będzie on zlikwidowany dopiero w 2018 roku. Dyrektor odniósł 

się do wypowiedzi na temat oddania szpitala w prywatne ręce. Poinformował, iż robi się 

wszystko by uniknąć problemu i żeby nie doprowadzić do sytuacji, o jakimkolwiek myśleniu 

o prywatyzacji. Poruszając sprawę innego wyjścia z tej sytuacji poprzez ograniczenie miejsc 

na ZOL-u Dyrektor powiedział, że nie może się na to zgodzić, ponieważ dzięki ZOL-owi stać 

było szpital na funkcjonowanie położnictwa przez 5 lat, dlatego też nie ma możliwości na 

ograniczenie działalności, która jest obecnie dla szpitala dochodowa. Odnosząc się do 

wypowiedzi, iż szpital pińczowski jest młodym szpitalem, Dyrektor powiedział, że szpital ten 

ma już 15 lat więc nie jest on młody i należy w nim wymienić praktycznie cały sprzęt. 

Poruszając kolejną kwestię tj. wzmocnienie kadry Dyrektor powiedział, że już dawno by tego 

oddziału nie było gdyby nie zatrudnienie Pani Ordynator z Buska.  

Głos zabrał radny Andrzej Kozera. Powiedział, że na dzisiejszej sesji zostało 

powiedziane, iż sprecyzowanie kierunków rozwoju, leży po stronie Dyrektora szpitala. Radny 

twierdzi, że oznacza to, iż to Dyrektor powinien się starać eliminować kłopoty i prowadzić 

szpital tak by racjonalnie i ekonomicznie funkcjonował. Kwestia czy ginekologia czy inne 

oddziały będą przynosiły zyski czy straty to kwestia umiejętnego zarządzania i to rolą 

Dyrektora jest, żeby oddziały przynosiły zysk, ewentualnie zamykały się na zero. Radny 

uważa, że decydując się na zarządzanie trzeba wziąć pod uwagę, że należy zarządzać w taki 

sposób, by racjonalnie i zgodnie z rachunkiem ekonomicznym prowadzić firmę. Obecnie  

w szpitalu widać zagrożenia, które nie do końca zostały „dopięte”, tzn. środki publiczne 

wydawane są nieefektywnie, nawet ze strony samorządów terytorialnych, gdyż wiadome jest, 

że szpital nie utrzyma się tylko za własne pieniądze, sprawy środków trwałych powinny  

i częściowo obrotowych muszą być dofinansowane przez organ założycielski. Jednakże organ 



założycielski w ciągu ostatnich lat bardzo mało w stosunku do oświaty dofinansował szpital. 

Radny stwierdził, że pewne Komisje Rady pracują słabo, a ich Przewodniczący nie 

wywiązują się ze swoich zadań, chociażby Komisja Budżetu. Radny oznajmił, że ma 

wątpliwości co do racjonalności wniosków i decyzji Komisji Budżetu, ponieważ to radni 

podpowiadają jak się mają umiejscawiać środki publiczne. Radny powiedział, że to 

nieudolność zarządzania powoduje spadek świadczeń medycznych na ginekologii, ponieważ 

szpital realizuje około 10-20% świadczeń medycznych co jest winą Dyrektora. Radny dodał, 

że pełnił wiele funkcji kierowniczych, ale nigdy nie wystąpił lekceważąco w stosunku do 

wysłuchującego gremium. Radny uważa, że trzeba podjąć program naprawczy oddziału 

ginekologicznego, ale nie w sposób jaki był podejmowany w oświacie poprzez likwidację 

jednostki. Radny powiedział, że zadał kiedyś pytanie na ile powiat mając problemy 

ekonomiczne będzie w stanie ponieść koszty na budowę nowych oddziałów neurologii, i nie 

otrzymał na nie odpowiedzi. Radny powiedział, że należałoby przemyśleć i sięgnąć  po środki 

z RPO, wziąć kredyt i poprzez odpowiednie służby w Starostwie doprowadzić do inwestycji 

na terenie szpitala. Radny poinformował, że pacjenci wolą gdy zajdzie potrzeba iść do 

szpitala w Pińczowie nie do Buska, ponieważ jest tu schludniej i nowocześniej. Zdarzy się 

czasem narzekanie na obsługę, ale jeżeli jest ona minimalizowana to pielęgniarki nie zawsze 

wyrobią się ze wszystkim na czas. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę płace, które są niskie.  

Głos zabrał radny Jacek Kapałka, który  poprosił, aby przemówienia były zgodne  

z regulaminem pięciominutowe. Radny uważa, że część radnych urządziła sobie na dzisiejszej 

sesji „igrzyska” co jest porażające. Radny stwierdził, że nie broni nikogo, że nie jest ani za ani 

przeciw likwidacji oddziału, że na obecnej sesji wprowadzony został  patos, jakby dzisiaj miał 

być zamykany szpital i powiat pińczowski. Radny powiedział, że pierwszy raz w historii 

powiatu zdarzyło się, że materiał nie został opiniowany, co jest winą czysto polityczną.  

Głos zabrał Przewodniczy Rady Pan Marek Omasta, który powiedział, że statucie nie 

ma zapisu, że Przewodniczący może ograniczyć czas wypowiedzi, ani nie ma możliwości nie 

udzielenia głosu radnemu.  

Radny Andrzej Kozera powiedział, że Dyrektor przyjmując wnioski i uwagi radnych 

stwierdzi, że nie ma już nic więcej do powiedzenia.  

Dyrektor szpitala powiedział, że o wiele prościej by się prowadziło szpital, gdyby nie fakt  

w momencie kiedy zaczął pełnić w nim funkcję Dyrektora było 8 mln 070 tys. zł zobowiązań 

w tym 2 mln 100 tys. zł. wymagalnych.  

Głos zabrał Pan Starosta Zbigniew Kierkowski, który powiedział, że radnym jest  

21 lat i nie podejmie dyskusji niemerytorycznie. Pan Starosta powiedział, że od kilkunastu dni 



grupka osób chodzi po Pińczowie (w skład, której wchodzi m.in. poseł, lekarze) i opowiadają 

o nim, że jest wielbłądem. Pan Starosta postanowił się ujawnić i przedstawił się, że jest 

Starostą Pińczowskim Zbigniewem Kierkowskim. Pan Starosta przedstawił zebranym, że nie 

jest wielbłądem, a jeżeli ktoś tak nadal uważa to pogratulował wiedzy zoologicznej i stanu 

umysłu.   

 

Głos zabrał Pan Włodzimierz Badurak Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, który 

poinformował, że Rada Miasta w sierpniu ubiegłego roku podjęła uchwałę o wyrażeniu 

negatywnej opinii co do likwidacji oddziału. Pan Burmistrz oznajmił, że wysuwa propozycję 

aby szpital przejąć, ponieważ gmina prowadzi POZ, który ma w swojej strukturze poradnię K 

i można by to razem połączyć. Burmistrz zaapelował do radnych o poważne przeanalizowanie 

decyzji.  

Głos zabrał Pan Starosta, który poinformował, że powiat wystosował pisma do 

Burmistrza Miasta Pińczowa o wsparcie finansowe szpitala i odpowiedź była negatywna.  

Przewodniczący Rady udzielił głosu położnym z pińczowskiego szpitala. Głos zabrała 

położna Lidia Herzyk, która poinformowała, że trzyma w ręce podpisy osób, które się  

podpisały za nie likwidacją oddziału ginekologiczno-położniczego. Podpisów tych jest kilka 

tysięcy. Najwięcej podpisów jest z miejscowości oddalonych od Pińczowa ze wsi, którym jest 

najlepiej dojechać do Pińczowa.  

Następnie głos zabrała położna Pani Anna Mrozowska, która poinformowała,  

że związki zawodowe nie wyraziły zgody na likwidacje oddziału, ani na utratę miejsc pracy.  

Pani A. Mrozowska powiedziała, że Dyrektor i Starosta w swoich wypowiedziach mówią  

o położnictwie, a w nazwie oddziału jest oddział ginekologiczno-położniczy co oznacza,  

że jest też ginekologia. Następnie Pani A. Mrozowska przytoczyła kilka liczb: w 2015 roku 

dużych operacji ginekologicznych było 88, operacji położnych 129, małych zabiegów 

ginekologicznych było 380 w sumie 597 zabiegów, w których uczestniczyli pracownicy  

z bloku operacyjnego. Oznacza to, że oddział ginekologiczny współfinansuje blok porodowy  

i blok operacyjny. Pani A. Mrozowska dodała, że oddział ginekologiczno-położniczy odciąża 

ogólną Izbę Przyjęć ponieważ przyjęcia na ten oddział odbywają się bezpośrednio na nim i są 

wykonywane przez pracownice oddziału. W roku 2015 było 1100 przyjęć.  

Pani A. Mrozowska powiedziała, że na pewno jest to mniejsza liczba niż w latach ubiegłych, 

ale jest to związane z  tym, że ciągle w mediach ukazują się wiadomości o likwidacji 

oddziału. Pani Mrozowska powiedziała, że dziwi ją fakt, iż szpital w Busku oddał neurologię, 

która przynosi zyski, a chce przejąć ginekologię, która przynosi straty. Stwierdził, że być 



może szpital w Busku ma wiadomości, że aby szpital wszedł do sieci musi posiadać trzy 

podstawowe oddziały, tj. chirurgię, wewnętrzny i ginekologię. Pani A. Mrozowska 

przypomniała, że busko przejęło od powiatu pińczowskiego już kilka inwestycji od Pińczowa 

i teraz chce przejąć oddział ginekologiczny, a potem szpital. Pani Mrozowska poprosiła 

radnych o zastanowienie, się nad tym, czy ich nazwiska nie będą kojarzone z tymi, którzy 

zamknęli szpital w Pińczowie. Pani A. Mrozowska powiedziała, że w Urzędzie Pracy  

w Pińczowie pojawiło się ogłoszenie, że Dyrektor szpitala w Pińczowie poszukuje 

ginekologa-położnika z II stopniem specjalizacji, neonatologa i pediatrę. Zapytała po co więc 

dyskusja na temat likwidacji, skoro poszukuje się lekarzy na ten oddział. Zapytała ponadto 

Starostę dlaczego nie podał Dyrektorowi szpitala podania lekarza leżącego od października, 

lekarza z II stopniem specjalizacji, który chce przyjść do pracy w pińczowskim szpitalu.   

Głos zabrała Pani Anna Koźlecka, która poinformowała, że występuje w podwójnej 

roli: jako pełnomocnik inicjatywy referendalnej, której założycielem byli mieszkańcy powiatu 

pińczowskiego oraz jako przedstawiciel Wojewody wyznaczony do pracy w Radzie 

Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej. Pani Anna Koźlecka poinformowała, że zebrano 

kilka tysięcy podpisów przeciwko likwidacji oddziału, że Pani Wojewoda jest zaniepokojona, 

iż w tak ważnej sprawie dla społeczności lokalnej nie podjęto żadnych konsultacji 

społecznych. Skierowanie pytania do Izby pielęgniarskiej i lekarskiej nie jest konsultacją 

społeczną. Pani Koźlecka zaznaczyła, że szpital to nie spółka prawa handlowego, szpital to 

placówka publiczna mająca służyć społeczności lokalnej. Pani Koźlecka wyraziła swoją 

nadzieję, że nie będzie pośpiechu w podejmowaniu decyzji o likwidacji oddziału, ponadto 

mieszkańcy powiatu chcąc wierzyć, że dobro i interes społeczny są jedynymi kryteriami przy 

podejmowaniu trudnych decyzji.  

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu radnego Bogusława Chałudy (załącznik nr 18).  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy: 10 głosach „za” (radny Ryszard 

Barna, radna Iwona Chlewicka, radny Marek Długosz, radny Ireneusz Gołuszka, radny Jacek 

Kapałka, radny Zbigniew Kierkowski, radny Michał Leszczyński, radna Irena Moskwa, radny 

Zbigniew Szczepański, radny Piotr Zachariasz), 6 głosach „przeciw” (radny Andrzej Cepak, 

radny Andrzej Głogowiec, radny Zbigniew Koniusz, radny Andrzej Kozera, radny Jerzy 

Kułaga, radny Marek Omasta) i 1 głosie „wstrzymuję się” (radny Bogusław Chałuda).  

      

 



− w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Pińczowie 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (załącznik nr 19) przedstawiła Pani Teresa Gładysz 

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych.  

Opinię do przedstawionego projektu uchwały oczytał radny Zbigniew Koniusz 

Przewodniczący Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 

(załącznik nr 20).  

Projekt uchwały odczytał radny Bogusław Chałuda Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy: 16 głosach „za” (radny Ryszard Barna, 

radny Andrzej Cepak, radny Bogusław Chałuda, radna Iwna Chlewicka, radny Marek 

Długosz, radny Andrzej Głogowiec, radny Ireneusz Gołuszka, radny Jacek Kapałka, radny 

Zbigniew Kierkowski, radny Zbigniew Koniusz, radny Jerzy Kułaga, radny Michał 

Leszczyński, radna Irena Moskwa, radny Marek Omasta, radny Zbigniew Szczepański, radny 

Piotr Zachariasz) i 1 głosie „wstrzymuje się”(radny Andrzej Kozera). 

 

− w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/67/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 

2015 roku  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (załącznik nr 21) przedstawiła Pani Teresa Gładysz 

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych.  

Opinię do przedstawionego projektu uchwały oczytał radny Zbigniew Koniusz 

Przewodniczący Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 

(załącznik nr 22).  

Projekt uchwały odczytał radny Bogusław Chałuda Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie: 17 głosów „za”. 

 

− w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wniosku mieszkańców powiatu  

o przeprowadzenie referendum 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Wioletta Usnarska Sekretarz Powiatu (załącznik  

nr 23). Pani Sekretarz poinformowała, że w dniu 17 lutego 2016 roku do Starosty wpłyną 

wniosek  

o przeprowadzenie referendum, który został niezwłocznie został przekazany do 



Przewodniczącego Rady Powiatu i na dzisiejszej sesji radni z pośród siebie winni wybrać 

skład Komisji do „zbadania” wniosku czy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne. 

Przewodniczący Rady przystąpił do zgłaszania kandydatów do pracy w Komisji. 

Radny Jacek Kapałka zaproponował radnego Ireneusza Gołuszkę.  

Radny Zbigniew Kierkowski zaproponował radnego Ryszard Barnę. 

Radny Andrzej Kozera zaproponował radnego Andrzeja Cepaka.  

Radny Jerzy Kułaga zaproponował radnego Zbigniewa Koniusza. 

Radny Ryszard Barna zaproponował radnego Marka Długosza. 

Wszyscy zaproponowani radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.  

Projekt uchwały odczytał radny Bogusław Chałuda Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie: 17 głosów „za”. 

 

Obrady sesji opuścił radny Zbigniew Koniusz – godz. 1220.  

Stan radnych – 16 radnych.  

  

− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027 

Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027 (załącznik 

nr 24).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie było.  

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Ireneusz Gołuszka Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów (załącznik nr 25).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 16 głosów „za”.  

 

− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok 

Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 26).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie było. 

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Ireneusz Gołuszka Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów (załącznik nr 27).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie 16 głosów „za”. 

 



Ad.10. 

 W punkcie tym Przewodniczący Zarządu Powiatu Pan Zbigniew Kierkowski 

przedstawił Informację z pracy Zarządu (załącznik nr 28).  

 

Ad. 11.  

W punkcie tym głos zabrał radny Andrzej Kozera, który odniósł się do kilku kwestii: 

Powiedział, że Program Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, chce zainspirować 

ogólnopowiatową akcję na rzecz gazyfikacji powiatu ponieważ po 2020 roku wejdą 

obostrzenia w ramach czystego powietrza. Kierunek dopłat i różnych innych działań Unii 

Europejskiej i środków programowych skierowany będzie na wspieranie  energii odnawialnej 

w tym też ograniczenia spalania węgla. Obecnie samorządy nie robią zabezpieczenia 

społeczności powiatu w kwestii dostarczenia energii.  

Radny uważa, że wnioski z Komisji Rady Powiatu winny być kierowane do Starosty, który 

to wraz z Zarządem winien je rozpatrzyć i kierować dalej. Kierowanie wniosków 

bezpośrednio z Komisji do osób zewnętrznych jest nieprawidłową procedurą.  

Radny zawnioskował o zorganizowanie odpowiedniego pomieszczenia dla członków Klubów 

radnych. Pokój, który jest udostępniony od początku nie był udoskonalany.  

Radny zawnioskował aby na posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz 

Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska byli zapraszani przedstawiciele gmin  po 

to aby wypracowywać odpowiednie cele i zadania dla społeczności wiejskiej. Ponadto winien 

być zapraszany szczególnie na Komisję Rolnictwa, Przewodniczący Izby Rolnej oraz 

Kierownik Doradztwa Rolniczego.  

Radny złożył formalny wniosek, aby organizacja sesji i posiedzeń komisji w których 

uczestniczy odbywała się w dniach od poniedziałku do środy, ponieważ ze względu na swój 

charakter pracy nie ma możliwości uczestniczyć w posiedzeniach z innych dniach. 

Radny uznał, iż problemy w szpitalu biorą się z niewłaściwego stosunku pracodawców do 

ludzi. Płace w szpitalu są niskie głównie personelu średniego. Dotyczy to także płac  

w Starostwie i jednostkach powiatowych.  

 Do powyższej wypowiedzi odniósł się radny Michał Leszczyński, który powiedział,  

że w kwestii zapraszania gości i przedstawicieli z gmin na posiedzenia Komisji, to są oni 

zapraszani jeżeli tylko tematyka Komisji tego wymaga i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby  

te zaproszenia stosować częściej. Następnie radny odniósł się do wniosku radnego A. Kozery 

ws. terminów zwoływania m.in. posiedzeń Komisji. Radny powiedział, że wniosek ten został 



uwzględniony przez niego jako Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska.   

 
Ad.12. 

 W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.  

 

Ad. 13.  

Obrady zakończono o godz. 1255.  

Protokołowała: M. Budera 

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

/-/ Marek Omasta 


