
PROTOKÓŁ NR XXIV/2017  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 16 lutego 2017 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.1005. 

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

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

4. Podjęcie uchwał: 

− w sprawie zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,  

− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,  

− w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/133/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  

17 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kije na realizację 

zadań inwestycyjnych pn.: „Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije  

w miejscowościach Gołuchów-Żydówek” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Stawiany-

Samostrzałów”,  

− w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 

− w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pińczowie, 

− w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia oddziału neurologicznego i udarów  

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.  

5. Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok. 

− wystąpienie Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

− dyskusja. 

6. Sprawozdanie z działalności Stałych Komisji Rady Powiatu za 2016 rok.  

7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej oraz kontroli za 2016 rok. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

10.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 14 radnych (nieobecni radni: Andrzej Kozera, Piotr Zachariasz, 

Marek Omasta), 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. Uwag 

nie było. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad porządkiem obrad.  

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 14 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 – 14 głosów „za”. 

 

Na obrady sesji przybył radny Marek Omasta – godz. 1010. 

Stan radnych – 15 radnych.  

 

Ad.4. 

Podjęcie uchwał:  

- w sprawie zmiany statutu Zespołowi 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 (załącznik nr 3).  

Pan Dyrektor powiedział, że wpłynęło pismo z Firmy INTERCARD o rozważenie zmiany 

statutu ZOZ, po to aby uruchomić oddział kardiologii, żeby go ratować przez zagrożeniami 

jakie niesie sieć szpitali dla szpitali jednoprofilowych.  

Głos zabrał Pan Marcin Pasternak Prezes INTERCARD, który powiedział, że prośba 

skierowana do Starostwa i Dyrektora ZOZ związana jest ze zmianami legislacyjnymi,  

tzn. zmianami ustawy o działalności leczniczej dotyczącej utworzenia sieci szpitali. 

Nadrzędnym celem INTERCARD jest utrzymanie oddziału kardiologii w Pińczowie  



i realizacja świadczeń w zakresie jak dotychczas. Projekt w/w uchwały może znacznie 

utrudnić, a nawet uniemożliwić działalność. Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia 

wypowiadała się, w planowanym kształcie sieci szpitali nie będzie środków na dodatkowe 

podmioty. INTERCARD jako jednoprofilowy podmiot nie kwalifikuje się do sieci szpitali. 

Pan Marcin Pasternak powiedział, że właśnie z tego względu poprosił o umożliwienie 

szybkiego dogadania się w kwestii dokonania cesji kontraktu kardiologicznego na szpital, 

utworzenie oddziału kardiologicznego w ramach szpitala oraz podwykonawstwo 

INTERCARD w tym zakresie. Nie wiadomo kiedy ustawa wejdzie w życie, ale w momencie 

jej finalnego kształtu, czas który pozostałby do zrealizowania zmiany, byłby 

niewystarczający.  

 Głos zabrał radny Jerzy Kułaga, zapytał co byłoby z pracownikami Firmy.  

 Pan Marcin Pasternak powiedział, że 4 osoby zostały już zwolnione co było 

podyktowane innymi zależnościami -2 osoby zatrudnione do prowadzenia oddziału w Busku  

i 2 osoby do prowadzenia administracji Pińczowa, przy czym jednej złożono propozycję 

powrotu. 

 Radny Andrzej Cepak zapytał czy oddział kardiologii byłby w strukturach ZOZ-u.  

 Pan Marcin Pasternak powiedział, że tak. Aktualny kształt projektu sieci szpitali 

mówi, że bez względu na to, na którym poziomie tej sieci szpitali znajduje się dany szpital, 

będzie on mógł zakontraktować inne oddziały. W przypadku szpitala w Pińczowie byłby to 

oddział kardiologii. Zmiana polega na tym, że w momencie wejścia ustawy szpital 

posiadający w swojej strukturze oddział kardiologiczny i taki potencjał wykaże do NFZ,  

to NFZ będzie zobowiązany do udzielania kontraktu w wysokości wykonania z 2015 roku.  

 Radny Zbigniew Koniusz powiedział, że dzięki prośbie Pana Pasternaka szpital się 

rozrasta, jest to chluba zwłaszcza po niedawnym ograniczeniu działalności szpitala. Radny 

powiedział, że współpraca kardiologii i szpitala jest przykładem na to, że tam gdzie można się 

dogadać tworzy się większą ofertę dla ludzi., a kardiologia znakomicie się wpisała w rynek 

usług medycznych. Radny dodał, że wie, iż oferta kardiologii będzie poszerzana. Radny 

wyraził swoją nadzieję, że oferta medyczna w szpitalu będzie ciągle rosła.  

 Opinię do projektu uchwały odczytał radny Zbigniew Koniusz Przewodniczący 

Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 4).  

 Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław 

Chałuda.    

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

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



  

− w sprawie zmian w budżecie powiatu za 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).  

Opinię do projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów (załącznik nr 6).  

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

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław 

Chałuda.  

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

 

− w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/133/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  

17 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kije na 

realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Poprawa jakości systemu komunikacyjnego 

Gminy Kije w miejscowościach Gołuchów-Żydówek” oraz „Przebudowa drogi 

powiatowej Stawiany-Samostrzałów”,  

Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/133/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 

17 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kije na realizację 

zadań inwestycyjnych pn.: „Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije  

w miejscowościach Gołuchów-Żydówek” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Stawiany-

Samostrzałów” (załącznik nr 7).  

Opinię do projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów (załącznik nr 8).  

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

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław 

Chałuda.  

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

 

− w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,  

Głos zabrała Pani Teresa Gładysz Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego (załącznik nr 9).  



Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania.  

Głos zabrał radny Jacek Kapałka Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Turystyki 

i Sportu, który powiedział, że reforma szkolnictwa jest źle przygotowana, ale cykl kształcenia 

się wydłuży i patrząc w przyszłość nie będzie problemów z oświatą.  

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Jacek Kapałka Przewodniczący 

Komisji Oświaty Kultury Turystyki i Sportu  (załącznik nr 10).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

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

 

− w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pińczowie,  

Głos zabrała Pani Joanna Słonina Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

która przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pińczowie 

(załącznik nr 11).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania.  

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Zbigniew Koniusz  Przewodniczący 

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

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

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

 

− w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia oddziału neurologicznego i udarów  

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,  

Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na sesję  (załącznik nr 13).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania.  

Głos zabrał radny Andrzej Cepak. Zapytał co na razie będzie w miejscu po oddziale 

ginekologiczno-położniczym.  

Dyrektor ZOZ powiedział, że dobry czas na otworzenie oddziału neurologii już minął. 

Obecnie nie ma opcji, żeby NFZ ogłosił w najbliższym czasie konkurs na neurologię. Ponadto 

jeżeli w miejsce oddziału ginekologicznego zostanie teraz wprowadzona inna działalność to 

sprawa zostanie jeszcze bardziej utrudniona. Dyrektor oznajmił, że pewne pomysły na 

zagospodarowanie tego miejsca są, ale im więcej będzie się o tym mówić, tym szansa na 

utworzenie nowych działalności będzie malała, ponieważ inni będą na tym korzystać.  



Radny Jerzy Kułaga powiedział, że spotkał się z pewną dezinformacją. Radny 

twierdzi, że raz Dyrektor ZOZ wypowiada się, że wyraża wolę utworzenia oddziału 

neurologicznego, w innym artykule mówi, że neurologia nigdy nie powstanie. Radny zadał 

pytanie do czego w końcu się dąży.    

Dyrektor ZOZ powiedział, że radny Jerzy Kułaga głosując przeciwko uchwale 

dokonującej zmian dotyczących oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego, 

„głosował” jednocześnie przeciwko utworzeniu neurologii. Dyrektor powiedział, że gdyby 

wcześniej podjęta była odpowiednia decyzja oddział ten już by funkcjonował, a obecnie to 

tylko intencja żeby ten oddział utworzyć.  

Głos zabrał radny Zbigniew Koniusz. Powiedział, że to Rada kształtuje politykę,  

a Dyrektor winien jak najlepiej przyprowadzić to co Rada wymyśli jako priorytet. Obecnie 

priorytetem jest rozwój szpitala, i jeżeli uda się utworzyć neurologię to trzeba stworzyć 

konkretną strategię dla szpitala.     

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Zbigniew Koniusz  Przewodniczący 

Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 14).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

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

 

Ad.5.  

  W punkcie tym Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Pińczowie 

przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji (załącznik nr 15).  

 

Ad.6. 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali w materiałach na sesję 

Sprawozdanie z działalności Stałych Komisji Rady Powiatu za 2016 rok (załącznik nr 16, 17, 

18, 19, 20).  

Następnie zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

Ad.7.  

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali w materiałach na sesję 

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej i Kontroli za 2016 rok (załącznik nr 21).  

Następnie zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

Ad.8.  

 W punkcie tym głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który zapytał co będzie z Powiatowym 

Inspektorem Nadzoru Budowlanego, czy będzie likwidowany, czy przejmie go ktoś inny.  



 Udzielając głos Pan Starosta Zbigniew Kierkowski powiedział, że 6 marca br. będzie 

nadzwyczajny zjazd Związku Powiatów Polskich, ponieważ nie wiadomo co będzie nie tylko 

z inspektoratami nadzoru budowalnego, chodzi też o inspektoraty ochrony środowiska, 

urzędy pracy, oddziały komunikacji. Powiat na pewno zrobi wszystko, żeby te instytucje 

zostały przy powiecie.   

 

Ad.9.  

 Przystępując do realizacji pkt 9 głos zabrał radny Andrzej Cepak, który powiedział, że 

dopiero w trakcie trwania sesji dowiedział się, dlatego została ona zwołana w tak szybkim 

trybie i nie ulega wątpliwości, że taka potrzeba była słuszna. Radny poprosił aby na 

przyszłość radni mieli wiedzę dlaczego w tak szybkim trybie zwoływana jest sesja.  

 Głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który w imieniu Komitetu Założycielskiego 

powstałego w gminie Kije zaprosił na uroczystości Żołnierzy Wyklętych w dniu 5 marca br. 

Uroczystości te mają na celu pokazanie, że byli ludzie, którzy walczyli z sowietami  

i komunizmem.   

 Radny Bogusław Chałuda odniósł się do wypowiedzi radnego Andrzeja Cepaka. 

Powiedział, że nie chodzi tu o kwestię szczegółowych wyjaśnień. Chodzi tylko o to, żeby 

wiedzieć który punkt i dlaczego wymaga pilnego trybu zwołania sesji.  

 Przewodniczący Rady powiedział, że przyjął do wiadomości zgłoszone uwagi  

i zostaną one uwzględnione.  

 Przewodniczący Rady poinformował o ukazaniu się w dniu dzisiejszym rankingu 

powiatów.   

 

Obrady zakończono o godz. 1110.  

Protokołowała: M. Budera 

 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

/-/ Ireneusz Gołuszka 
 


