
PROTOKÓŁ NR XXIX/2017 

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 29 czerwca 2017 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.800. 

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 realizację projektów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, osi 

Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna  

i społeczna (PI9a), 

− w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Pińczowskiego w charakterze 

Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny 

powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego 

przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

− w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów w ramach Regionalnego  

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  

Osi Priorytetowej 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” Podziałanie  

8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie. 

5.Interpelacje i zapytania radnych. 

6.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

7. Zakończenie obrad. 

 

Ad.1. 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa otworzyła obrady sesji. 

Powitała radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na 

stan 17 radnych obecnych jest 13 radnych (nieobecny radny: Iwona Chlewicka, Ireneusz 

Gołuszka, Zbigniew Koniusz, Andrzej Kozera), zatem Rada Powiatu jest władna do 

podejmowania uchwał. 



Ad.2. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że proponowany porządek obrad sesji radni 

otrzymali wraz z materiałami na sesję. 

Przewodnicząca Rady zapytała czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.  

Uwag nie było. 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 13 głosów „za”. 

Ad.3. 

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został 

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

zapytała czy są uwagi. Uwag nie było. 

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – 13 głosów „za”. 

Ad.4. 

Podjęcie uchwał:  

- w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, osi Priorytetowej  

7 „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna  

i społeczna (PI9a), 

Głos zabrała Pani Małgorzata Dymek Kierownik Wydziału Promocji i Polityki 

Regionalnej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 

projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020, osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działanie  

7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (PI9a) (załącznik nr 3).  

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.  

Przewodnicząca Rady zapytała czy są uwagi lub pytania.  

Radny Jerzy Kułaga zapytał poinformował, że był na spotkaniu u Wojewody i tam 

uzyskał informacje na temat procedur działania szpitali. Radny stwierdził, że nie trzeba było 

zamykać oddziału ginekologiczno-położniczego tylko poczekać do października..  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosów „za”.  

 

 



-  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Pińczowskiego w charakterze 

Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: 

Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego przy udziale 

środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020, 

Głos zabrała Pani Małgorzata Dymek Kierownik Wydziału Promocji i Polityki 

Regionalnej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Pińczowskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja – 

cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego  

i Pińczowskiego”, realizowanego przy udziale środków z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (załącznik nr 5).  

Przewodnicząca Rady zapytała 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 jednogłośnie - 13 głosów „za”.  

− w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów w ramach Regionalnego  

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  

Osi Priorytetowej 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” Podziałanie  

8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie 

Głos zabrała Pani Małgorzata Dymek Kierownik Wydziału Promocji i Polityki 

Regionalnej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 

projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” 

Podziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie (załącznik nr 7).  

Przewodnicząca Rady zapytała 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 8).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław 

Chałuda.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosów „za”.  

 

 



Ad.5. 

 W punkcie tym nikt nie zabrał głosu. 

Ad.6. 

 W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.    

Ad.7. 

  

Obrady zakończono o godz. 825.  

Protokołowała: M. Budera 

Przewodnicząca 
Rady Powiatu 

/-/ Irena Moskwa 
 


