
PROTOKÓŁ NR XXXIII/2017  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 24 października 2017 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.9
00

. 

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. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku: 

− wystąpienie Skarbnika Powiatu,   

− opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

− dyskusja. 

5. Uchwalenie Programu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami 

pozarządowymi: 

− wystąpienie Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej,  

− opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, 

− dyskusja, 

− podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu terytorialnego  

z organizacjami pozarządowymi. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017: 

− wystąpienie Kierownika Wydziału Spraw Społecznych, 

− opinia Oświaty Kultury Turystyki i Sportu, 

− dyskusja. 

7. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu za 2016 rok 

przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Powiatu. 

8. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, 

pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2016 rok 

przeprowadzonej przez Starostę Powiatu Pińczowskiego. 



9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu, członków 

zarządu powiatu, pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych 

Starostwa za 2016 rok przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. 

10. Podjęcie uchwał:  

− w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie w  Branżową Szkołę 

I Stopnia  w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie,  

− w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. 

J. Pawłowskiego w Pińczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego  

w Pińczowie, 

− w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks.  

J. Pawłowskiego w Pińczowie w  Branżową Szkołę I Stopnia  Specjalną w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie, 

− w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

w   Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego  

w Pińczowie w  Szkołę Specjalną Przysposabiająca do Pracy dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie, 

− w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin oraz przyznania zwolnień od 

obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz 

zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie 

wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

i nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Pińczowski, 

− w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 

2017-2032, 

− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, 



− w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2018.  

11.Interpelacje i zapytania radnych. 

12.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

13. 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 11 radnych (nieobecny radny Zbigniew Koniusz, Andrzej Kozera, 

Jacek Kapałka, Jerzy Kułaga, Irena Moskwa, 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. 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 11 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 przy – 11 głosach „za”.  

 

Ad.4. 

 W punkcie tym Skarbnik Powiatu Pani Anna Różycka poinformowała, że Informacja  

z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku była przeanalizowana przez wszystkie 

stałe Komisje Rady Powiatu (załącznik nr 3). 

Następnie Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr 2685/2017 II Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 września 2017 roku w sprawie opinii 



o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za I półrocze 2017 roku 

(załącznik nr 4). 

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

Opinię do przedstawionej informacji odczytał radny Bogusław Chałuda członek Komisji 

Budżetu i Finansów (załącznik 5). 

Informacja została przyjęta.  

  

Ad.5.  

 Przystępując do realizacji pkt 5 o zabranie głosu poproszono Panią Małgorzatę Dymek 

Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, która przedstawiła Program 

współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi wraz z projektem 

uchwały (załącznik nr 6).   

Opinię do przedstawionego projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji radna Iwona Chlewicka (załącznik nr 7). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 11 głosów „za”.  

  

Na obrady sesji przybył radny Jacek Kapałka. 

Stan radnych – 12 radnych.  

 

Ad.6.  

 Przystępując do realizacji pkt 6 o zabranie głosu poproszono Panią Teresę Gładysz 

Kierownika Wydziału Spraw Społecznych, która przedstawiła Informację o stanie realizacji 

zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 (załącznik nr 8). 

Opinię do informacji przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Turystyki  

i Sportu radny Jacek Kapałka (załącznik nr 9). 

Przewodniczący rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było. 

Powyższa informacja została przyjęta.   

 

Ad.7.  

 W punkcie tym Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił Informacje na temat 

analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu za 2016 rok (załącznik nr 10).  

 



Ad.8. 

 Przystępując do realizacji pkt 8 Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski przedstawił 

Informację na temat analizy oświadczeń majątkowych, członków Zarządu Powiatu, 

pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2016 rok 

(załącznik nr 11).  

 

Ad.9.  

 W punkcie tym Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z Informacją na 

temat analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu, członków Zarządu Powiatu, 

pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2016 rok 

przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie (załącznik nr 12).  

 

Ad.10. Podjęcie uchwał:  

 

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie w  Branżową Szkołę 

 I Stopnia  w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie 

Głos zabrała Pani Teresa Gładysz, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole 

Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie w  Branżową Szkołę I Stopnia   

w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie (załącznik nr 13).  

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Jacek Kapałka Przewodniczący Komisji 

Oświaty Kultury Turystyki i Sportu (załącznik nr 14).  

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 – 12 głosów „za”. 

 

− w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. 

J. Pawłowskiego w Pińczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego  

w Pińczowie, 

Głos zabrała Pani Teresa Gładysz, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w 



Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks.J. Pawłowskiego w Pińczowie w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie (załącznik nr 15).  

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Jacek Kapałka Przewodniczący Komisji 

Oświaty Kultury Turystyki i Sportu (załącznik nr 16).  

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 – 12 głosów „za”. 

 

− w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego  

w Pińczowie w  Branżową Szkołę I Stopnia  Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie, 

Głos zabrała Pani Teresa Gładysz, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie w  

Branżową Szkołę I Stopnia  Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. 

bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie (załącznik nr 17).  

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Jacek Kapałka Przewodniczący Komisji 

Oświaty Kultury Turystyki i Sportu (załącznik nr 18).  

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 – 12 głosów „za”. 

 

− w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego  

w Pińczowie w  Szkołę Specjalną Przysposabiająca do Pracy dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie, 

Głos zabrała Pani Teresa Gładysz, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 



dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie w  Szkołę Specjalną 

Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie 

(załącznik nr 19).  

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Jacek Kapałka Przewodniczący Komisji 

Oświaty Kultury Turystyki i Sportu (załącznik nr 20).  

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 – 12 głosów „za”. 

  

− w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin oraz przyznania zwolnień od 

obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz 

zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie 

wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

i nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Pińczowski, 

Głos zabrała Pani Teresa Gładysz, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin oraz przyznania zwolnień od obowiązku ich 

realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 

42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i nauczycieli przedmiotów w 

różnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski 

(załącznik nr 21).  

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Jacek Kapałka Przewodniczący Komisji 

Oświaty Kultury Turystyki i Sportu (załącznik nr 22).  

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 – 12 głosów „za”. 

 

 



- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 

2017-2032 

Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 

2017-2032 (załącznik nr 23).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Pytań i uwag nie było. 

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Bogusław Chałuda Członek Komisji Budżetu  

i Finansów (załącznik nr 24).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 12 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 25).  

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

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Bogusław Chałuda Członek Komisji Budżetu  

i Finansów (załącznik nr 26).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 12 głosów „za”. 

 

− w sprawie ustalenia opłat za usuwanie przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na 

parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania decyzji usunięcia, a 

następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok 

  Głos zabrał Pan Wiktor Badurak Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu, 

który przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie przechowywanie 

pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku 

wydania decyzji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok 

(załącznik nr 27). 

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

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Bogusław Chałuda Członek Komisji Budżetu  

i Finansów (załącznik nr 28).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 12 głosów „za”. 

 



Ad.11.  

 W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.  

Ad.12. 

 W punkcie tym Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił wszystkich radnych na 

uroczystości związane z obchodami 99-tej rocznicy odzyskania niepodległości, które odbędą 

się  w dniu 11 listopada 2017 roku. Poinformował, że w dniu tym odbędzie się też 

jubileuszowy koncert Zespołu Pozytywnie Nakręceni.  

 

Ad.13.  

Obrady zakończono o godz. 9
50

.  

Protokołowała: M. Budera 

 

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Ireneusz Gołuszka 
 


