
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 8 grudnia 2017 roku 

 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.930. 

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 uchwały 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 13 radnych (nieobecny radny: Bogusław Chałuda, Iwona 

Chlewicka, Irena Moskwa, Zbigniew Koniusz), 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 – 13 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 – 13 głosów „za”.  

 

Ad.4. Podjęcie uchwały 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 3). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania.  

Radny Jerzy Kułaga zapytał o rozdział 750 poprawa aktywności energetycznej obiektów 

użyteczności publicznej (załącznik nr 3). Zapytał czy coś w tym kierunku jest robione. 

Pani Skarbnik powiedziała, że wykazana kwota to zapłata za studium wykonalności co było 

potrzebne do wniosku.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok odczytał Przewodniczący 

Rady Ireneusz Gołuszka. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy - 12 głosach „za” 

              1 „wstrzymuje się”. 

 

Na obrady sesji przybyła radna Iwona Chlewicka. 

Stan radnych – 14 radnych.  

 

Ad.5. 

W punkcie tym głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który zapytał o drogę Samostrzałów-

Stawiany. Powiedział, że ta droga miała być wykonana w 2017 roku, ale okazało się że nie 

będzie. Zapytał dlaczego tak się stało.  

Głos zabrał Pan Zbigniew Kierkowski Starosta Pińczowski powiedział, że gmina Kije 

zwróciła się z prośbą o udostępnienie gruntów ponieważ ma możliwości sięgnąć po środki z 

PROW na drogi powiatu. Ponadto gmina poprosiła o zabezpieczenie środków na ten cel jako 

partycypacja w realizacji zadania. Rada Powiatu przychyliła się do próśb Rady Gminy w 

Kijach. Ze strony powiatu zostały dochowane wszystkie warunki jakie Rada Gminy w Kijach 

postawiła. Co do dalszych kwestii trzeba by szukać odpowiedzi w gminie Kije.  

 Radny Jerzy Kułaga powiedział, że odbył się konkurs na rolnika roku 2017 (Konkurs 

sms-owy Echa Dnia). Agencja  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiła z gminy 



Kije Pana Nojaczyka, który zajął drugie miejsce. Radny zaznaczył, że na gali rozdania nagród 

nie było nikogo z powiatu, ani z gminy, a przecież jest to jakaś forma promocji regionu.    

Pan Starosta powiedział, że rozstrzygnięcie jakichkolwiek konkursów jest cały czas. Pan 

Starosta zapytał czy radny Jerzy Kułaga składa wniosek aby powiat uczestniczył w każdym z 

tych konkursów.  

Radny Jerzy Kułaga poprosił aby tematem tym zajęła się Komisja rolnictwa.  

   

Ad.6. 

W puncie tym radny Andrzej Cepak poprosił, aby radni zabierając głos na sesjach 

brali odpowiedzialność za swoje wypowiedzi i aby były one podparte konkretnymi 

przypadkami.     

Radny Jerzy Kułaga poprosił aby drogi, które w 2017 roku nie zostały wykonane, były 

przełożone na 2018 rok.  

Przewodniczący Rady powiedział, że jeżeli są one zapisane w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej to będą realizowane.  

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Przewodniczący Rady złożył 

wszystkim zebranym życzenia.  

 

Ad.7.  

Obrady zakończono o godz. 950.  

Protokołowała: M. Budera             

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

(-) Ireneusz Gołuszka 
 
 


