
PROTOKÓŁ NR I/2018  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 21 listopada 2018 roku 

 

 

Obrady pierwszej sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.1000. 

Proponowany porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Powiatu w Pińczowie. 

2. Wręczenie przez przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej nowo wybranym 

radnym zaświadczeń o wyborze.  

3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Pińczowie.  

4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum). 

5. Wybór sekretarza sesji.  

6. Przedstawienie porządku obrad.  

7. Wybór przewodniczącego Rady Powiatu w Pińczowie. 

8. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Powiatu w Pińczowie prowadzenia sesji od 

Radnego Seniora.  

9. Wybór wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pińczowie. 

10. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu w Pińczowie.  

 

Ad.1. 

 Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu w Pińczowie otworzył najstarszy 

wiekiem radny Jan Bębenek. Powitał radnych, Przewodniczącą Powiatowej Komisji 

Wyborczej w Pińczowie Panią Izabelę Żelichowską-Haptar oraz wszystkich biorących udział  

w obradach. 

Poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz postanowieniem 

zawartym w Statucie Powiatu, przypadł mu zaszczyt prowadzić pierwszą sesję nowo 

wybranej Rady do czasu wyboru przewodniczącego Rady Powiatu.  

 

Ad.2.  

Przewodniczący obrad oddał głos Przewodniczącej Komisji Wyborczej  

Pani Izabeli Żelichowskiej-Haptar, która wręczyła zaświadczenia radnym potwierdzające 

uzyskanie mandatu. 



Ad.3.  

Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie 

powiatowym radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie.  

W związku z tym poprosił o odegranie Hymnu Państwowego, a następnie odczytał rotę 

ślubowania.  

Najmłodszy wiekiem radny - zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym –  

Pan Michał Leszczyński wyczytał w porządku alfabetycznym radnych powiatu, którzy 

w pozycji stojącej wypowiadali słowo – „ślubuję”, niektórzy radni dopowiedzieli słowa „tak 

mi dopomóż Bóg”  

Po złożeniu ślubowania zgodnie z listą obecności radni dokonali swojej prezentacji. 

 

Ad. 4.  

Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych 

obecnych jest 15, wobec czego Rada jest władna do podejmowania uchwał. 

 

Ad.5. 

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru sekretarza sesji.  

Przewodniczący obrad zaproponował Panią Monikę Budera inspektora w Biurze Rady. 

Następnie zacytował art. 13 ust. 1 pkt 1a, 1b,1c. 

Przewodniczący obrad przystąpił do głosowania nad wyborem sekretarza sesji, zgodnie  

z listą.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że Pani Monika Budera została wybrana na sekretarza sesji 

jednogłośnie - 15 głosów „za”. 

 

Ad.6. 

Przewodniczący obrad poinformował, że proponowany porządek obrad sesji radni 

otrzymali wraz z materiałami na sesję, jednocześnie zawnioskował o rozszerzenie porządku 

obrad o projekty uchwał: 

- w sprawie zmiany w regulaminie wyboru starosty  Powiatu Pińczowskiego jako punkt 10., 

-  w sprawie wyboru starosty Pińczowskiego  jako punkt 11., 

- w sprawie wyboru wicestarosty Pińczowskiego jako punkt 12., 

- w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu jako punkt 13., 

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie  

jako punkt 14. 



Jednocześnie zawnioskował, aby punkt 10. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu został 

oznaczony jako punkt 15. 

W związku z tym, że nie było uwag do proponowanego porządku obrad przewodniczący 

obrad przystąpił do głosownia - zgodnie z alfabetyczną listą - za wnioskiem o rozszerzenie 

porządku obrad.  

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad sesji został przyjęty jednogłośnie – 15 głosów „za”.  

Przewodniczący obrad przystąpił do głosowania - zgodnie z listą - nad porządkiem  obrad. 

W wyniku głosowania porządek obrad przyjęty został jednogłośnie  - 15 głosów „za”  

 

Ad.7.   

Realizując pkt 7 porządku obrad, przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady 

Powiatu.  

Po zgłoszeniu kandydatów na przewodniczącego Rady Powiatu, wybrana została Komisja 

skrutacyjna która dokonała czynności związanych z przeprowadzeniem tajnego głosownia.  

 Po przeprowadzeniu głosowania i dokonaniu wyliczeń przewodniczący Komisji 

skrutacyjnej stwierdził, że kandydat radny Ireneusz Gołuszka uzyskał minimalną liczbę 

głosów i został wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu w Pińczowie. 

 W wyniku głosowania uchwałę  w sprawie wyboru przewodniczącego  Rady Powiatu 

w Pińczowie podjęto jednogłośnie – 15 głosów „za”. 

 

Ad.8. 

Przewodniczący obrad przekazał przewodnictwo sesji nowo wybranemu 

przewodniczącemu Rady Powiatu radnemu Ireneuszowi Gołuszka. 

 Radny Ireneusz Gołuszka przewodniczący Rady Powiatu podziękował za zaufanie 

jakim obdarzyli go radni. 

 

 Ad.9. 

W punkcie tym przystąpiono do wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu.  

Po zgłoszeniu kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Powiatu, wybrana została 

Komisja skrutacyjna, która dokonała czynności związanych z przeprowadzeniem tajnego 

głosownia.  

Po przeprowadzeniu głosowania i dokonaniu wyliczeń przewodniczący Komisji 

skrutacyjnej stwierdził, że kandydatka Jadwiga Irla oraz kandydatka Irena Moskwa uzyskały 



minimalną liczbę głosów i zostały wybrana na stanowisko wiceprzewodniczących Rady 

Powiatu w Pińczowie. 

  W wyniku głosowania uchwałę w  sprawie wyboru wiceprzewodniczących podjęto 

jednogłośnie – 15 głosów „za”.  

Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił do stołu prezydialnego wybranych 

wiceprzewodniczących.   

 

Ad.10. 

Realizując kolejny punkt porządku obrad przewodniczący Rady poinformował,  

że każdy z radnych otrzymał projekt uchwały w sprawie zmiany w regulaminie wyboru 

starosty Powiatu Pińczowskiego. Dodał, że regulamin ten został uchwalony Uchwałą  

Nr I/4/2018 Rady Powiatu w Pińczowie. Obecnie zachodzi konieczność wprowadzenia 

zmiany ponieważ ów regulamin zawiera zapis mówiący, że kandydata na starostę uważa się 

wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał co najmniej 9 głosów. Od nowej kadencji liczba 

radnych zmniejszyła się do 15 radnych, co oznacza, że bezwzględna większość to 8 głosów.   

W wyniku głosowania uchwałę w sprawie zmiany w regulaminie wyboru starosty 

Powiatu Pińczowskiego podjęto jednogłośnie – 15 głosów „za”. 

 

Ad.11. 

W punkcie tym przystąpiono do wyboru starosty Powiatu Pińczowskiego. 

Po zgłoszeniu kandydatów na starostę Powiatu Pińczowskiego, wybrana została Komisja 

skrutacyjna, która dokonała czynności związanych z przeprowadzeniem tajnego głosownia.  

Po przeprowadzeniu głosowania i dokonaniu wyliczeń przewodniczący Komisji 

skrutacyjnej stwierdził, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów i należy 

przeprowadzić II turę głosowania spośród zgłoszonych kandydatów.  

Wobec powyższego ponownie Komisja skrutacyjna dokonała czynności związanych  

z przeprowadzeniem tajnego głosownia. 

Po przeprowadzeniu głosowania i dokonaniu wyliczeń przewodniczący Komisji 

skrutacyjnej stwierdził, że kandydat Zbigniew Kierkowski uzyskał wymagalną liczbę głosów 

i został wybrany na stanowisko starosty Powiatu Pińczowskiego.    

  

W wyniku głosowania uchwałę w sprawie wyboru starosty Powiatu Pińczowskiego 

podjęto jednogłośnie – 15 głosów „za”. 

 



Ad.12.   

W punkcie tym przystąpiono do wyboru wicestarosty Powiatu Pińczowskiego.  

Po zgłoszeniu kandydata na wicestarostę Powiatu Pińczowskiego, wybrana została Komisja 

skrutacyjna, która dokonała czynności związanych z przeprowadzeniem tajnego głosownia.  

Po przeprowadzeniu głosowania i dokonaniu wyliczeń przewodniczący Komisji 

skrutacyjnej stwierdził, że kandydat Ryszard Barna uzyskał minimalną liczbę głosów i został 

wybrany na stanowisko wicestarosty Powiatu Pińczowskiego. 

  W wyniku głosowania uchwałę w sprawie wyboru wicestarosty Powiatu 

Pińczowskiego podjęto jednogłośnie – 15 głosów „za”. 

 

W trakcie przerwy obrady sesji opuścił radny Zbigniew Koniusz.  

Stan radnych po przerwie – 14 radnych.  

  

Ad.13. 

Przystępując do realizacji pkt 13 przystąpiono do wyboru  trzech członków Zarządu 

Powiatu Pińczowskiego.  

Po zgłoszeniu kandydatów na członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego, wybrana 

została Komisja skrutacyjna, która dokonała czynności związanych z przeprowadzeniem 

tajnego głosownia.  

Po przeprowadzeniu głosowania i dokonaniu wyliczeń przewodniczący Komisji 

skrutacyjnej stwierdził, że kandydaci Bogusław Chałuda, Michał Leszczyński oraz Krzysztof 

Słonina uzyskali minimalną liczbę głosów i zostali wybrani na stanowisko członków Zarządu 

Powiatu w Pińczowie 

  W wyniku głosowania uchwałę w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu 

Pińczowskiego podjęto jednogłośnie – 14 głosów „za”. 

 

Ad.14. 

W punkcie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu.  

W wyniku głosowania uchwałę w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu 

Powiatu podjęto przy – 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymuję się”. 

 

 



Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z przepisami radni w ciągu miesiąca od dnia 

złożenia ślubowania winno są złożyć oświadczenie majątkowe. Poinformował, że najbliższe 

posiedzenie Rady będzie w miesiącu grudniu.  

  

Ad.15.   

Obrady sesji zakończyły się o godz. 1404. 

 

Listy z głosowań stanowią załączniki do protokołu. 

 

Protokołowała: M. Budera  

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Ireneusz Gołuszka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










































