PROTOKÓŁ NR XXVI/2017
z sesji Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 6 kwietnia 2017 roku
Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.830.
Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał:
− w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach
działania 7.1

„Rozwój e-społeczeństwa” współfinansowanego z RPO WŚ na lata

2014-2020,
− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
7. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący Rady Powiatu radny Ireneusz Gołuszka otworzył obrady sesji.
Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan
17 radnych obecnych jest 15 radnych (nieobecny radny Zbigniew Koniusz, Andrzej Kozera),
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.
Przewodniczący Zarządu Powiatu zawnioskował o wprowadzenie dwóch projektów uchwał:
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach
RPOWŚ na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 „Rozwój miast”, działanie 6.5 „Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich” oraz w sprawie wyrażenia woli współpracy w celu
utworzenia oraz wsparcia w organizacji i rozwoju giełdy rolnej w Pińczowie w ramach
zadania pn. „Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II” w związku z ubieganiem się o

przyznanie

dotacji

w

konkursie

„Instytucji

Zarządzającej

RPO

Województwa

Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój miast”, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad porządkiem obrad wraz ze
zgłoszonymi wnioskami.
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 15 głosów „za”.
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. Uwag nie było.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – 15 głosów „za”.
Ad.4.
Podjęcie uchwał:

- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego
w ramach działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” współfinansowanego z RPO WŚ na lata
2014-2020
Głos zabrała Pani Wioletta Usnarska Sekretarz Powiatu, która przedstawiła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego
w ramach działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” współfinansowanego z RPO WŚ na lata
2014-2020 (załącznik nr 3).
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie było.
Opinię do projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów (załącznik nr 4).
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosów „za”.

- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 5).
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie było.
Opinię do projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów (załącznik nr 6).
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy - 14 głosach „za” (radni: Ryszard
Barna, Andrzej Cepak, Bogusław Chałuda, Iwona Chlewicka, Marek Długosz, Andrzej
Głogowiec, Ireneusz Gołuszka, Jacek Kapałka, Zbigniew Kierkowski, Michał Leszczyński,
Irena Moskwa, Marek Omasta, Zbigniew Szczepański, Piotr Zachariasz), 1 głosie
„wstrzymuję się” (radny Jerzy Kułaga).

− w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w

ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 „Rozwój miast”, działanie 6.5
„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”
Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Panią Małgorzatę Dymek Kierownia
Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach RPOWŚ na
lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 „Rozwój miast”, działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich” (załącznik nr 7).
Przewodniczący zapytał czy są pytania.
Radny Jerzy Kułaga zapytał czy w trakcie trwania programu, można wprowadzać inne
pomysły.
Pani Małgorzata Dymek powiedziała, że działania są ściśle określone, termin na
składanie wniosków/pomysłów już minął. W oparciu o to co zostało zgłoszone będzie
przygotowany konkurs. Można jedynie zgłaszać działania zbieżne ze złożonymi zadaniami,
nowych pomysłów nie można zgłaszać.
Opinię do powyższego projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów (załącznik Nr 8).

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosów „za”.

− w sprawie wyrażenia woli współpracy w celu utworzenia oraz wsparcia w organizacji i
rozwoju giełdy rolnej w Pińczowie w ramach zadania pn. „Rewitalizacja śródmieścia
Pińczowa – etap II” w związku z ubieganiem się o przyznanie dotacji w konkursie
„Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 6
„Rozwój miast”, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Głos zabrał Pan Starosta Zbigniew Kierkowski, który przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyrażenia woli współpracy w celu utworzenia oraz wsparcia w organizacji i
rozwoju giełdy rolnej w Pińczowie w ramach zadania pn. „Rewitalizacja śródmieścia

Pińczowa – etap II” w związku z ubieganiem się o przyznanie dotacji w konkursie „Instytucji
Zarządzającej RPO Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój miast”,
Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9).
Przewodniczący Rady zapytał czy sa ptytania. Pytań nie było.
Opinię do powyższego projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów (załącznik Nr 10).

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosów „za”.
Ad.5.
W punkcie głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który powiedział, że bardzo dobrze się
dzieje, iż Zarząd Powiatu angażuje się w sprawy, które już dawno powinny być zrobione.
Następnie radny odniósł się do sprawy drogi Borczyn-Zagórze. Poinformował, że był
u Wojewody z prośbą o zweryfikowanie „powodziówki”, i być może coś w tej sprawie będzie
zrobione. Radny oznajmił, iż posiada informację, że może się okazać, iż w gminie Złota nie
będą wykorzystanie środki na rozwój dróg z „powodziówek”. Radny poruszył następnie
kwestię projektu „mieszkanie +”, który zakłada wybudowanie 200 mieszkań. Radny zapytał
czy powiat ma do dyspozycji teren pod budowę mieszkań.
Odnosząc się do powyższego głos zabrał Pan Starosta, który powiedział, że jeżeli
chodzi o drogi to pierwszy przetarg na „schetynówki” został unieważniony ponieważ był
400 tys. zł. droższy, ale ogłoszony został następny. Jeżeli chodzi o „powodziówki” to przetarg
został już rozstrzygnięty na zadania, na które powiat dostał środki.
Przewodniczący Rady odniósł się do pytania odnośnie programu „mieszkanie+”.
Powiedział, że program ten to zadanie gmin, nie powiatu.
Ad.6.
W punkcie tym Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich na Debatę – Forum
przedsiębiorczości. Przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych. Następnie złożył
wszystkim zebranym życzenia świąteczne.
Ad.7.
Obrady zakończono o godz. 905.
Protokołowała: M. Budera
Przewodniczący
Rady Powiatu
/-/ Ireneusz Gołuszka

