
PROTOKÓŁ NR XL/2018  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.905. 

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. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium dla 

Zarządu Powiatu: 

a) wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,   

b) wystąpienie Skarbnika Powiatu i zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu 

powiatu za 2017 rok,  

c) odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:  

- opinii do wykonania budżetu powiatu za 2017 rok,  

- wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2017 rok 

d) odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Uchwały Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu za 2017 rok, 

e) dyskusja,  

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,  

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego. 

5. Sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie:  

− wystąpienie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, 

− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− dyskusja, 

− podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2017, 



− podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. 

6.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pińczowskiego za rok 2017: 

− wystąpienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju, 

− opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

− dyskusja. 

7.Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie 

środowiska na terenie powiatu: 

− wystąpienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

w Kielcach, 

− opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

− dyskusja. 

8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat działalności inspekcji na terenie 

powiatu:  

− wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pińczowie, 

− opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

− dyskusja 

9. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie: 

a) sprawozdanie z działalności PCPR, 

b) sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2012-2017, 

c) sprawozdanie Organizatora Pieczy Zastępczej: 

− wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie, 

− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− dyskusja. 

10. Informacja z realizacji Programu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami 

pozarządowymi: 

− wystąpienie Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, 

− opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, 

− dyskusja 

 

 



11.Podjęcie uchwał: 

− w sprawie zmiany podziału powiatu pińczowskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  

w wyborach do Rady Powiatu w Pińczowie, 

− w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń laboratorium 

diagnostycznego przez  Zespół Opieki  Zdrowotnej  w  Pińczowie   

− w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, 

− w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na  

lata 2018-2033, 

− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, 

− ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie. 

12.Interpelacje i zapytania radnych. 

13.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

14. 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 16 radnych, zatem Rada Powiatu władna jest do podejmowania 

uchwał. 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady administratorem danych obecnych na sesji jest Starosta Pińczowski  

z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Pińczowie. Sesja Rady w Pińczowie jest jawna,  

a obecność w czasie sesji Rady jest dobrowolna co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, wizerunek, adres.  

 

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 – 16 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 – 16 głosów „za”.  

Ad.4. 

 W punkcie tym Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Przewodniczącego 

Zarządu Powiatu Pana Zbigniewa Kierkowskiego, który powiedział, że obszerne  

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok radni otrzymali (załącznik nr 3). 

Przewodniczący przedstawił kilka danych statystycznych. Powiedział, że kwota wykonanego 

budżetu to prawie 42 mln. zł. Powiat pińczowski zamieszkuje blisko 40 tys. mieszkańców,  

o 321 mniej niż w roku 2016 i o 1,5 mln. mniej przez ostatnie 7 lat. W 2017 roku było 350 

urodzeń, o 13 więcej niż w 2016 roku.  

Następnie Przewodniczący Zarządu omówił obszary działalności powiatu za 2017 rok.  

I tak: Architektury i budownictwo - odnotowano w 2017 roku 465 zgłoszeń robót 

budowalnych, a dla porównania w ubiegłym roku było ich 449 podczas gdy w  roku 2017 

wydano 251 decyzji w sprawie pozwoleń na budowę, a w 2016 roku 215.  

Komunikacja i transport - wydano 4841 dowodów rejestracyjnych, a w 2016 – 4758. W 2017 

roku liczba pojazdów wzrosła o ponad 1.300. Aktualnie zarejestrowanych jest 43 985. Liczba 

wydanych praw jazdy w 2017 roku wynosi 1123. 

Niepełnosprawni - Przewodniczący Zarządu powiedział, że jednym z bardzo ważnych zadań 

powiatu jest opieka nad niepełnosprawnymi i rodzinami zastępczymi czym zajmuje się 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które w tym roku efektywnie wydało 100% środków 

przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

przeznaczonych dla powiatu pińczowskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Była to kwota 1.159.748,00 złotych. 

Wymienić należy, że na terenie powiatu pińczowskiego funkcjonuje Warsztat Terapii 

Zajęciowej dla 55 uczestników i Środowiskowy Dom Samopomocy dla 22 uczestników. 

Jest ponadto łącznie 42 rodzin zastępczych (spokrewnionych, zawodowych i niezawodowych) 

oraz 10 dzieci pochodzących z powiatu pińczowskiego, a przebywających w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Ponadto PCPR po raz kolejny 

skorzystało z szerokiej pomocy pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” co pozwoliło 

między innymi, na pozytywne zweryfikowanie 86 wniosków, z czego aż 72 wnioski 

dotyczyły niepełnosprawnych studentów z terenu powiatu pińczowskiego korzystających  



z dofinansowania do wykształcenia na poziomie wyższym. Na rodziny zastępcze poniesiono 

wydatki w kwocie 1.617.348,94 zł., a na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych przeznaczono 415 tys. zł.      

Szkolnictwo - Przewodniczący Zarządu powiedział, że równie ważnym zadaniem są szkoły, 

których jest trzy oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Placówki oświatowe 

korzystają z wielu programów i projektów. 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica realizuje nastepujące projekty unijne: 

- ERASMUS – „Uczenie się przez całe życie” na kwotę 517 586,96 zł.  

W ramach projektu 64 uczniów i 8 opiekunów wyjechało na staże zawodowe do Włoch, 

Hiszpanii i Anglii.   

- „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” uzyskał wyposażenie pracowni 

językowych, komputerowych oraz praktycznej nauki zawodów na kwotę prawie 63 tys. zł. 

Ze środków własnych Powiatu wykonano budowę placu szkolnego – 2200 m2 za kwotę 

178 tys. zł.  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w ramach programu pn. Wyrównywanie różnic 

między regionami 3, Obszar D Likwidacja barier transportowych otrzymał mikrobus 

przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 118 tys. zł z tego środki 

PFRON 71 340 zł, a środki własne powiatu 47 560 zł.  

Ponadto Zespół Szkół Zawodowych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy na 

realizację zadań z zakresu administracji rządowej: przygotowanie i utrzymanie miejsca  

w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży oraz Ośrodka Koordynacyjno-

Rehabilitacyjno- Opiekuńczego otrzymał dotację w wysokości 22 tys. 880 zł.  

Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych i Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy z dotacji powiatu w wysokości 9 tys. 900 zł. doposażył gabinety profilaktyki 

zdrowotnej. 

Zdrowie - Przewodniczący Zarządu powiedział, że powiat pińczowski jako organ 

założycielski Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie w miarę swoich możliwości wspiera 

funkcjonowanie placówki. Za kwotę ze środków własnych w wysokości 356 tys. zł 

doposażono szpital w sprzęt medyczny (m.in. kardiomonitor 4 szt. – 82 tys. zł, respirator – 44 

tys. zł, łóżko na OIOM – 14 tys. zł, pompy strzykawkowa i perystatyczna – 21 tys. zł), 

wymieniono stolarkę okienną (100 tys. zł) oraz wykonano prace remontowe na oddziale 

intensywnej terapii (46 tys. zł). 

W I półroczu 2018 roku dotacja powiatu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej wyniosła 160 tys. zł. 

(w tym naprawa muru szpitalnego). 



Przewodniczący Zarządu poinformował, że gmina Pińczów w 2017 roku wspomogła szpital 

umarzając ZOZ-owi 26 tys. 584, zł podatku od nieruchomości z ogólnej kwoty podatku  

63 tys. 802 zł.  

Bezrobotni - Przewodniczący Zarządu powiedział, że duże pieniądze pozyskał Powiatowy 

Urząd Pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 wynosiła 6,5 % (spadek  

w porównaniu do 2016 z 8,3% o 1,8 %). W ramach inicjatyw prozatrudnieniowych 

wspierających zarówno bezrobotnych jak i pracodawców PUP pozyskał na aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu  4 910,29 tys. zł , w tym: 

- środki przyznane z Funduszu Pracy - 2 108,3 tys. zł. 

- program POWER Poddziałanie 1.1.2 - 925,31 tys. zł. 

- Program RPO WS - 425,59 tys. zł.    

- Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 148,41 tys. zł. 

- program aktywizacji osób młodych do 30 roku życia - 1 275,60 tys. zł. 

Poniesione wydatki z Funduszu Pracy były nieco wyższe niż w roku poprzednim i w pełni 

zaspokajały złożone zapotrzebowanie ze strony partnerów rynku pracy. W 2017 

zarejestrowano 1563 bezrobotnych, wyrejestrowano 1751. W związku z obsługą osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy Urząd w 2017 roku wydał: 3909 decyzji 

administracyjnych w tym 9 odwoł    ań od tych decyzji, a wszystkie te decyzje zostały 

utrzymane w mocy. PUP wydał 899 zaświadczeń do celów różnych na prośbę bezrobotnych.  

W związku ciążącym na Urzędzie obowiązkiem rejestracji oświadczeń  

o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom zarejestrowano w 2017 roku 1564 oświadczenia 

zarówno do pracy w rolnictwie jak i w sektorze prywatnym. Dotyczy to głównie 

pracowników pochodzących z Ukrainy i Białorusi. 

Drogi - W roku 2017 powiat odnowił 9 km 705 mb dróg i zbudowano 2 km 415 mb chodnika. 

Kwota ogólna 3 mln 377 tyś zł. w tym z zewnątrz 1 mln 756 tyś zł. Wkład gmin: Złota 57 tyś.  

zł, Kije 92 tyś. zł, Michałów 433 tyś zł, Pińczów 183 tyś zł, gmina Działoszyce nie 

realizowała zadań należnych powiatowi. Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie wykonał 

następujące prace na powiatowych drogach: remont nawierzchni bitumicznych masa  

„na zimno”, remonty cząstkowe grysami i emulsją, ścinka poboczy wraz z odwozem ziemi, 

zbieranie namulisk, krzaków, traw, chwastów wykaszarkami, remonty materiałem 

kamiennym (pobocza, nawierzchnia), wycinka krzaków ciągnikiem i kosiarką wysięgnikową, 

koszenie poboczy, renowacja, kopanie rowów, remont i poprawa ustawienia zniszczonych 

znaków, demontaż znaków, montaż nowych znaków, ustawienia nowych słupków do znaków. 



W ramach zimowego utrzymania dróg 40% wszystkich prac z tym związanych powiat 

wykonuje we własnym zakresie. 

Nieodpłatna pomoc prawna - Przewodniczący Zarządu powiedział, że w biurowcu Starostwa 

Powiatowego w Pińczowie przy ulicy Zacisze 5 czynne są dwa punkty nieodpłatnej pomocy 

prawnej. Porad udzielają radcowie i adwokaci. Zgodnie z harmonogramem w 2017 roku 

udzielili takich porad 366. Zgodnie z ustawą z bezpłatnych poradach prawnych korzystać  

z tego mogą osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, ukończyły 65 lat, nie 

ukończyły 26 lat w wyniku klęski żywiołowej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej 

znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty oraz kobiety w ciąży. Nie płacą za takie 

porady także kombatanci.   

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - w Starostwie Powiatowym przyjmuje także Powiatowy 

Rzecznik Konsumentów, który w roku 2017 zarejestrował 76 spraw. W roku 2017 nastąpiła 

tendencja wzrostowa w ilości konsumentów, którzy zwracali się do rzecznika aby 

przygotował odstąpienie od umowy zawartej na odległość. 

Środki unijne - Przewodniczący Zarządu poinformował, że do Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego został złożony wniosek na remont baszty ogrodowej znajdującej 

się przy Liceum Ogólnokształcącym na kwotę ok 85 tys. zł, którego realizacja planowana jest 

na rok 2018. Ponadto w partnerstwie z Lokalną Organizacją Turystyczną złożono dwa 

projekty do LGD, pierwszy dotyczy wytyczenia szlaku rowerowego Madonny Ponidzia, 

którego wartość wynosi około 60 tyś zł., zaś drugi dotyczy wydania publikacji „Kapliczki  

i krzyże przydrożne” o wartości 30 tys. zł. Oba projekty zostały pozytywnie zweryfikowane  

i są realizowane w 2018 roku. 

Nawiązując do środków unijnych Przewodniczący Zarządu poinformował, że powiat  

w partnerstwie z Gminą Działoszyce realizowany będzie projekt pt. „Kompleksowa 

rewitalizacja miasta Działoszyc - etap II, którego przedmiotem projektu w zakresie zadań 

powiatu pińczowskiego jest przebudowa ulicy Adrianowicza  w ciągu drogi powiatowej  

nr 015T w Działoszycach. Wartość projektu w części dla powiatu pińczowskiego: 600 tys. zł.. 

W partnerstwie z Gminą Michałów realizowany będzie projekt pt. rewitalizacja społeczno-

gospodarcza Michałowa - Etap II. Przedmiotem projektu w zakresie zadań powiatu 

pińczowskiego jest przebudowa drogi powiatowej nr 0178T w miejscowości Michałów. 

Wartość projektu w części dla powiatu pińczowskiego wynosi 250 tys. zł. Oba projekty 

otrzymały dofinansowanie. 



W ramach Osi priorytetowej 7 - Sprawne usługi publiczne powiat złożył trzy projekty:  

e-geodezja, e-administracja i e-zdrowie i wszystkie otrzymały dofinansowanie: e-zdrowie  

2,5 ml. zł., e-geodezja – 2 mln. zł., e-administracja – 250 tys. zł. 

Ponadto w ramach Osi priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 - Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej jest realizowany Projekt pn. Podniesienie jakości i 

efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat 

pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum 

Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych. Większość prac w Liceum jest już 

wykonana i niebawem rozpoczną się prace na warsztatach szkolnych przy ZSZ. Wartość 

projektu wynosi 2 mln. 955 zł.  Kolejny projekt to Projekt Technologie cyfrowe w szkole – 

nowy wymiar edukacji. Projekt ten przeszedł etap negocjacji i znajduje się na liście do 

dofinansowania. Ostateczna decyzja najprawdopodobniej nastąpi w lipcu br. Wartość projektu 

416 tys. zł. i jest on skierowany do LO. Następny projekt „Otwarci na cyfrową edukację” 

dedykowany jest dla ZSZ i przeszedł pozytywną wstępną ocenę pod względem formalnym. 

Wartość projektu 976 tys. 244 zł. Wyniki oceny merytorycznej będą znane pod koniec lipca. 

W 2017 roku przygotowani i złożono  4 projekty do naboru w ramach działania 3.3 -Poprawa 

efektywności energetycznej powiatu poprzez termomodernizacje i zwiększenie poziomu 

wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii dla  4 jednostek 

organizacyjnych ZOZ, DPS, ZSZ, PSP na kwotę 9 mln. 730 tys. zł. Rozstrzygnięcie nastąpi 

we wrześniu 2018 roku. 

Rolnictwo - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska kształtuje politykę powiatu 

i wykonuje zadania w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony przyrody, 

gospodarki leśnej, rybactwa śródlądowego, łowiectwa, rolnictwa, ochrony gruntów rolnych  

i leśnych oraz górnictwa i geologii. W 2017 r. Wydział w w/w zakresie wydał łącznie  

245 decyzji, 435 świadectw legalizacji pozyskania drewna, 55 zgłoszeń, 140 postanowień, 

300 zaświadczeń, 36 kart wędkarskich oraz zarejestrowano 6 szt. sprzętu pływającego do 

połowu ryb. Wydanie każdej decyzji, poprzedzone było wszczęciem postepowania oraz 

przeprowadzeniem wizji w terenie. W szczególnie skomplikowanych sprawach 

przeprowadzane były rozprawy administracyjne z udziałem stron. Ponadto Wydział sprawuje 

kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. W 2017 roku 

przeprowadzono 35 kontroli podmiotów, którym udzielono różnego rodzaju zezwoleń  

i pozwoleń. Dokonano monitorowania terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 

Rozpoczęto prace nad opracowaniem Raportu z Programu Ochrony Środowiska. W 2017 

roku wykonano uproszczone plany urządzeniowe lasów oraz inwentaryzację stanu lasów 



prywatnych na pow. 560 ha., zorganizowano i przeprowadzono konkurs ekologiczny 

skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadpodstawowych pn. „Miej wpływ na to czym oddychasz”, konkurs dla rolników  

pn. „Piękna i bezpieczna zagroda przyjazna środowisku” oraz „Bezpieczne gospodarstwo 

rolne”. Wydział jest corocznie głównym organizatorem Dożynek Powiatowych. 

Geodezja - w 2017 roku w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami wydano 1735 wyrysów i wypisów z Ewidencji Gruntów  

i Budynków, a dla porównania w 2016 – 2145. Wprowadzonych w 2017 roku zostało 3621 

zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków, a w 2016 – 3724. Ilość zaewidencjonowanych 

operatów w 2017 roku wyniosła 872, a w 2016 – 812, natomiast ilość zleceń zakupu 

materiałów z zasobu geodezyjnego wynosiła w 2017 – 1162, a w 2016 – 1271. 

Administracja - w roku 2017 zostało wysłanych przesyłek listowych 10751, natomiast 

wpłynęło do Starostwa 13829 listów. Każde pismo wpływające powoduje reakcję urzędników 

starostwa i uruchomienie odpowiednich mechanizmów. Starostwo aktywizowało 

społeczeństwo powiatu różnymi kwotami od 300-1000 zł wspomagając realizację ponad  

30 imprez, wspierało również różne stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, OSP itp. 

Kończąc swoją wypowiedź Przewodniczący Zarządu powiedział, że wykonanie wydatków  

w budżecie 2017 roku wyniosło 41.980.764,71 zł., a wykonanie dochodów stanowi kwotę 

42.670.355,05 zł. Następnie podziękował w imieniu Zarządu za rok współpracy Radzie 

Powiatu, pracownikom Starostwa i instytucji.   

 

 Przewodniczący poprosił Skarbnika Powiatu Panią Annę Różycką o zapoznanie  

z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach 

z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok (załącznik nr  4). 

 Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Andrzej Cepak odczytał opinię 

Komisji do wykonania budżetu powiatu za 2017 rok (załącznik nr 5), oraz wniosek Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2017 rok 

(załącznik nr 6). 

 Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał z treścią Uchwały Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu za 2017 rok (załącznik nr 7).  

 Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania.  



Głos zabrał radny Andrzej Kozera, który poprosił, aby w przyszłości nie było tak bardzo 

przeładowanych programów sesji jak obecny, ponieważ o pewnych sprawach należałoby 

podyskutować, a obecna sesja ma dość dużo punków, w których można by zabrać głos.  

Radny, krótko ocenił sprawozdanie z wykonania budżetu. Powiedział, że powiat realizuje 

zadania publiczne, jak: usługi publiczne w zakresie administracji, działalności komunalnej  

i usług społecznych i porównując powiaty, powiat pińczowski systematycznie spada  

w wykonywaniu tych zadań. Radny powiedział, że Sojusz Lewicy Demokratycznej stwierdził, 

iż oprócz pozytywnych aspektów działalności Zarządu występują też kluczowe negatywne 

aspekty szczególnie w usługach społecznych jak np. problem kompleksowej obsługi 

zdrowotnej; złe działania w zakresie likwidacji jednego z oddziałów w konsekwencji czego 

trzecie piętro szpitala jest niezagospodarowane; w zakresie oświaty – ponad połowa 

młodzieży gimnazjalnej opuszcza teren powiatu, co źle skutkuje w rekrutacji do szkół 

średnich. Szczególnie występuje to w gminie Działoszyce - widać tu złą współpracę władz 

powiatu i gminy. Radny powiedział, że SLD ze szczególnym ubolewaniem twierdzi, iż ocena 

pracy Zarządu jest alarmująca w aspekcie działania i funkcjonowania Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego, ponieważ w SOSW jest bardzo mało młodzieży, co oznacza,  

że w niedługim czasie szkoła stanie się niesamodzielna.  

Zwracając uwagę na usługi komunalne radny zaznaczył, że i tu jest spadek w realizacji tych 

zadań, kolejne rządy zamiast zwiększać środki na drogi zmniejsza je, w związku z czym 

powiat musi zadania inwestycyjne kredytować.  

Odnosząc się do usług administracyjnych radny powiedział, że dobrze jest jeżeli w ocenie 

administracyjnej petent jest zadowolony. Radny powiedział, że nie wyobraża sobie, aby 

kolejna Rada pracowała w taki sposób jak obecna. Nie chodzi tu o spory czy różnice, ale  

o zasady wypowiada woli i kierunków działań, które winny być prowadzone i uwzględniane. 

Radny reprezentując Sojusz Lewicy Demokratycznej twierdzi, że należy w sposób zwarty 

przeprowadzać bardziej kompleksowe zadania w zakresie kultury. Poruszając ten temat radny 

miał na uwadze Chroberz – Pałac Wielopolskich. Wyraził swoje zaniepokojenie stanem 

wizualnym obiektu, mimo, że jest to obiekt rządowy. Radny dodał, że Starosta poczynił 

starania w tym kierunku, jednakże bez oddziaływania społecznego typu rada powiatu, gminy 

czy sejmiku niewiele da się zrobić. Radny wyraził swoje pretensje do Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa ponieważ (według radnego  A. Kozery) nie doprowadził on do skutecznej 

dyskusji na temat formuły działania i oceny radnych powiatu w kwestii Chrobrza.  

Kończąc swoją wypowiedź radny Andrzej Kozera powiedział, że w kwestii głosowania nad 

wykonaniem budżetu powiatu za 2017 rok wstrzymuję się od opinii.  



 Przewodniczący Zarządu Zbigniew Kierkowski odniósł się do wypowiedzi radnego 

Andrzeja Kozery. I tak:   

Niezagospodarowane trzecie piętro szpitala – odbyły się kilkakrotne wizyty u Wojewody i w 

Narodowym Funduszu Zdrowia, podczas których były przedstawiane argumenty „za”  

i możliwości powiatu w kwestii utworzenia oddziału neurologicznego i kardiologii 

zachowawczej, jednakże wszystko jest „odsuwane na bok”. Jedyną propozycją jaka istnieje to 

powiększenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Przewodniczący Zarządu powiedział,  

że gdyby nie likwidacja oddziału obecnie trzeba by dokładać około 2 mln zł. do strat, 

ponieważ teraz aby oddziały położnicze się finansowały muszą mieć 1000 porodów. 

Przewodniczący Zarządu zapewnił, że Zarząd Powiatu nie zgodzi się na rozszerzenie ZOL-u  

i z pewnością po wyborach, któryś z oddziałów na pewno zostanie utworzony. 

Szkoły – Przewodniczący Zarządu powiedział, że radny Andrzej Kozera ma rację w tym 

temacie, jednakże każde dziecko ma możliwość wyboru jak najlepszej dla siebie szkoły i nie 

ma możliwości zmusić go do przyjścia do pińczowskich szkół. Można jedynie zachęcić  

pokazując nowoczesną bazę, nowoczesne pomoce. Problem w tej kwestii jest największy  

w Działoszycach ponieważ brak jest transportu w stronę Pińczowa. Ciągle „odwlekana” 

ustawa o transporcie nie pozwala na uregulowanie tego tematu.  

Chroberz – Przewodniczący Zarządu powiedział, że odbyły się spotkania z Wiceministrem  

i Wójtem Gminy Złota. Oferta Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o przejęciu Pałacu 

Wielopolskich i parku do Wojewódzkiego Domu Kultury przygotowana jest od dwóch lat,  

ale nadal nie ma decyzji ze strony Ministra Rolnictwa, który jest właścicielem Pałacu.  

 

 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok odczytał Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda (załącznik nr 8).  

 Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

powiatu za 2017 rok.  

 W wyniku głosowania uchwala została przyjęta przy 13 głosach „za” (radni: Barna 

Ryszard, Cepak Andrzej, Chlewicka Iwona, Długosz Marek, Głogowiec Andrzej, Gołuszka 

Ireneusz, Kapałka Jacek, Kierkowski Zbigniew, Leszczyński Michał, Moskwa Irena, Omasta 

Marek, Szczepański Zbigniew, Zachariasz Piotr) i 3 głosach „wstrzymuję się” (radni: Chałuda 

Bogusław, Kozera Andrzej, Kułaga Jerzy).  



 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego 

odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda (załącznik nr 9).  

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

absolutorium dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego.  

 W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy 15 głosach „za” (radni: Barna 

Ryszard, Cepak Andrzej, Chałuda Bogusław, Chlewicka Iwona, Długosz Marek, Głogowiec 

Andrzej, Gołuszka Ireneusz, Kapałka Jacek, Kierkowski Zbigniew, Kułaga Jerzy, 

Leszczyński Michał, Moskwa Irena, Omasta Marek, Szczepański Zbigniew, Zachariasz Piotr) 

i 1 głosie „wstrzymuję się” (radny Kozera Andrzej).  

 Przewodniczący Zarządu podziękował Radzie Powiatu za udzielenie Zarządowi 

absolutorium. Powiedział, że to zobowiązuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy przez 

zbliżającymi się wyborami.  

 

Ad.5.  

 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że radni otrzymali w materiałach na sesję 

Sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie wraz z projektem uchwały 

(załącznik nr 10), oraz materiał dotyczący dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej wraz z projektem uchwały (załącznik nr 11). Dodał, że jeśli są 

pytania to odpowiedzi udzieli Główny Księgowy ZOZ Pan Janusz Krawicz.  

 Głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który zapytał o ceną stawki wyżywieniowej  

w szpitalu i co można zrobić żeby tę stawkę podnieść.  

Pan Janusz Krawicz powiedział, że na to pytanie będzie mógł odpowiedzieć za około  

1 godzinę.  

Radny Jerzy Kułaga powiedział, że od jakiegoś czasu nie ma już oddziału ginekologiczno-

położniczego, a na tablicy mieszczącej się na budynku szpitala widnieje informacja  

o funkcjonowaniu tego oddziału. 

Pan Janusz Krawicz powiedział, że w tym tygodniu informacja o oddziale zostanie usunięta.   

 Opinię do Sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 

zawierającego projekt uchwały odczytał członek Komisji Zdrowia Opieki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Publicznego radny Zbigniew Szczepański (załącznik nr 12). 

 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2017 odczytał Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

 



Obrady sesji opuścił radny Jacek Kapałka – godz. 1025. 

Stan radnych – 15 radnych. 

 

 Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad projektem w/w uchwały.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy 13 głosach „za” (radni: Barna Ryszard, 

Cepak Andrzej, Chałuda Bogusław, Chlewicka Iwona, Długosz Marek, Głogowiec Andrzej, 

Gołuszka Ireneusz, Kierkowski Zbigniew, Kułaga Jerzy, Leszczyński Michał, Moskwa Irena, 

Omasta Marek, Szczepański Zbigniew, Zachariasz Piotr), 1 głosie „wstrzymuję się” (radny 

Kułaga Jerzy) i 1 głosie „przeciw” (radny Kozera Andrzej). 

  

Opinię do materiału dotyczącego dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej zawierającego projekt uchwały odczytał członek Komisji 

Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego radny Zbigniew Szczepański 

(załącznik nr 13). 

 Projekt uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2017 odczytał 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad projektem w/w uchwały.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy 12 głosach „za” (radni: Barna Ryszard, 

Cepak Andrzej, Chałuda Bogusław, Chlewicka Iwona, Głogowiec Andrzej, Gołuszka 

Ireneusz, Kierkowski Zbigniew, Leszczyński Michał, Moskwa Irena, Omasta Marek, 

Szczepański Zbigniew, Zachariasz Piotr) i 3 głosach „wstrzymuję się” (radni: Długosz Marek, 

Kozera Andrzej, Kułaga Jerzy). 

  

Ad.6.  

 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że radni otrzymali w materiałach na sesję 

Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pińczowskiego za rok 2017 (załącznik nr 14). Dodał,  

że jeśli są pytania to odpowiedzi udzieli Pan Krzysztof Socha Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju. 

 

Obrady sesji opuścił radny Bogusław Chałuda – godz. 1035.  

Stan radnych – 14 radnych. 

 



 Głos zabrał radny Jerzy Kułaga zapytał o realizację kontroli przeprowadzanych przez 

Inspekcje Sanepidu.  

Pan Inspektor powiedział, że kontrole obiektów spożywczych są realizowane na podstawie 

analizy ryzyka. Jeżeli chodzi o większe obiekty obrotu żywnością to są one kontrolowane  

w ciągu roku co najmniej kilkakrotnie ponieważ ilość produktów sprzedawanych w tych 

obiektach jest dużo większa niż w małych sklepach, które kontrolowane są co 3-4 lata. 

Kontrole nie dotyczą tylko kontroli sanitarnej, ale wiele z nich związana jest z poborem 

próbek. Próbki wykazane w sprawozdaniu pobrane na terenie powiatu pińczowskiego są 

pobierane w zakładach produkcji i większych sklepach rzadko w małych sklepach. Inspektor 

powiedział, że w momencie kontroli nie ma znaczenia gdzie jest obecnie właściciel. Kontrole 

w branży spożywczej przeprowadzane są na podstawie przepisów unijnych gdzie wyraźnie 

określono, że kontrole przeprowadza się bez zapowiedzi. Ustawa Prawo przedsiębiorców 

mówi, że informuje się przedsiębiorców o zamiarze przeprowadzenia kontroli bez podawania 

jej daty. Nie dotyczy to branży spożywczej.  

Radny Jerzy Kułaga zapytał jak skutecznie kontrolowane są ujęcia wody, żeby się ustrzec 

przed bakterią coli.     

 

Obrady sesji opuścił radny Andrzej Kozera – godz. 1040. 

Stan radnych – 13 radnych.  

 

Pan Inspektor powiedział, że Inspekcja Sanitarna przeprowadziła kontrolę wszystkich 

wodociągów na terenie powiatu. Badania kontroli urzędowej nie wykazały żadnych uchybień 

w zakresie bakteriologicznym (w tym bakterii coli), ale w trzech przypadkach kwestionowano 

jakość fizykochemiczną wody – mętność, żelazo, jon amonowy – jednakże to nie stanowi 

zagrożenia. Kontrole urzędowe też są przeprowadzane bez zapowiedzi. Innym aspektem  

w kontroli wody jest kontrola wewnętrzna, którą prowadzą wodociągi we własnym zakresie. 

Kontrola ta jest ustala z Inspekcją. Tylko jeden raz w ramach kontroli wewnętrznej wykryto 

bakterię coli co spowodowało unieruchomienie wodociągu. Ogólnie ujmując, to w roku 2017 

woda  w powiecie pińczowskim spełniała wymagania.  

 Opinię do przedstawionego materiału odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska radny Michał Leszczyński (załącznik nr 15).  

 

 

 



Ad.7.  

 Przystępując do realizacji pkt 7 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że radni 

otrzymali w materiałach na sesję Informację Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu (załącznik nr 16). Dodał, że jeśli 

są pytania to odpowiedzi udzieli Pani Urszula Suchenia Z-ca Naczelnika Wydziału Inspekcji 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

 

Obrady sesji opuścił radny Marek Omasta – godz. 1044. 

Stan radnych – 12 radnych.  

 

 Głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który zapytał o legalne i nielegalne wysypiska śmieci.  

Pani Naczelnik powiedziała, że to pytanie należałoby zadać władzom lokalnym. Nielegalne 

składowiska to kwestia władz samorządowych, które winny dbać o to aby takie obiekty nie 

powstawały. W przypadku gdy do Inspekcji Wojewódzkiej dotrze zawiadomienie o takim 

wysypisku zostaje uruchomiona procedura poprzez wystąpienie do Burmistrza, Wójta lub 

Prezydenta z wnioskiem o wydanie decyzji o usunięcie odpadów. Jeżeli chodzi o składowiska 

legalne to zadanie Inspekcji Wojewódzkiej i kontrole przeprowadzane są regularnie. Obecnie 

na terenie województwa nie ma składowisk, które nie spełniają norm. Problemem są 

składowiska legalne, ale są obsługiwane przez podmioty, które też prowadzą działalność  

w zakresie odbierania odpadów od mieszkańców nieruchomości. Pani Naczelnik powiedziała, 

że występują tu pewnie działania niepożądane jak np. przywożenie odpadów z terenów gmin 

zamiast do Regionalnej Inspekcji Przetwarzania Odpadów Komunalnych to na składowiska 

Inspekcji Wojewódzkiej. Problem ten istnieje dlatego, że ustawodawca pozwolił na to,  

że podmiot, który odbiera odpady może też eksploatować składowiska.  

Opinię do przedstawionego materiału odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska radny Michał Leszczyński (załącznik nr 17).  

 

Ad.8.  

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że radni otrzymali w materiałach na sesję 

Informację Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat działalności inspekcji na terenie 

powiatu (załącznik nr 18). Dodał, że jeśli są pytania to odpowiedzi udzieli Pani Katarzyna 

Czech Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie.  

Radny Jerzy Kułaga zapytał o przenoszenie chorób przez dziki.  



Pani Katarzyna Czech powiedziała, że przypadki się pojawiają. Około 3-4 dni temu taki 

przypadek pojawił się, ale na razie w województwie świętokrzyskim nie ma zagrożenia. 

Mimo działań oświatowych i przekazywania szczegółowych informacji na ten temat rolnicy 

nie przejmują się tym, co spowoduje, że jeżeli prawo się nie zmieni to znaczna ilość  

gospodarstw w miesiącu maju przyszłego roku otrzyma decyzję na przystosowanie albo  

o zakazie hodowli.    

Opinię do przedstawionego materiału odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska radny Michał Leszczyński (załącznik nr 19).  

 

Ad. 9.  

Przystępując do realizacji pkt 7 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że radni 

otrzymali w materiałach na sesję Sprawozdanie z działalności  Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pińczowie (załącznik nr 20), sprawozdanie z realizacji Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 

2012-2017(załącznik nr 21) oraz sprawozdanie Organizatora Pieczy Zastępczej (załącznik nr 

22). Dodał, że jeśli są pytania to odpowiedzi udzieli Pani Joanna Słonina Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie.  

 Głos zabrał Radny Jerzy Kułaga, który zapytał jak były rozdysponowane środki dla 

osób potrzebujących pomocy.  

 

Na obrady sesji przybył radny Bogusław Chałuda, Marek Omasta, Andrzej Kozera –  

godz. 1052.  

Stan radnych – 15 radnych.  

 

 Pani Dyrektor powiedziała, że realizowane są wszystkie wnioski, które wpłyną do 

PCPR bez względu na to czy jest to osoba młoda, starsza czy dziecko. Wnioski są 

realizowane zgodnie z przepisami prawa i uzależnień od środków jakie posiadał PCPR. Jeżeli 

chodzi o dofinansowanie z PFRON-u to PCPR otrzymuje takie środki według algorytmu.  

Środki te Rada Powiatu dzieli na poszczególne zadania i zgodnie z potrzebami interesanci 

otrzymują tę pomoc. W przypadku dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych to  

w ubiegłym roku nie było dofinansowania do turnusów dla osób dorosłych ponieważ środki 

na ten cel były małe, a osoba taka może skorzystać z dofinansowania z Narodowego 

Funduszu Zdrowia do sanatorium. Dlatego też środki te przeznaczono na dofinansowanie 

turnusów dla dzieci i ich opiekunów.   



 Opinię do przedstawionego materiału odczytał radny Zbigniew Szczepański członek 

Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 23). 

  

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę – godz. 1057. 

Zakończenie przerwy – godz. 1105. 

Stan radnych – 14 radnych. 

 

Ad.10.  

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że radni otrzymali w materiałach na sesję 

Informację z realizacji Programu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami 

pozarządowymi (załącznik nr 24). Dodał, że jeśli są pytania to odpowiedzi udzieli Pani 

Małgorzata Dymek Kierownik Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej.  

Głos zabrał radny Andrzej Kozera, który powiedział, że zauważył niepokojące 

zjawisko polegające na coraz mniejszym udziale wspierania organizacji przez „biznes”. 

Radny zapytał jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy i czy jest jakaś możliwość mobilizacji 

oddziaływania administracji samorządowej żeby to wsparcie było większe.   

Pani Kierownik powiedziała, że powiat nie ma wpływu na sposób działalności organizacji. 

Mają one swój statut i działają w swoim obszarze, posiadają Zarząd, który podejmuje 

określone kroki. Samorząd może je wspierać tylko w zakresie formalno-prawnym, pokazywać 

informacje o konkursach, pomagać w napisaniu wniosku lub pomagać finansowo.  

Pani Kierownik powiedziała, że można by było spróbować zorganizować forum dla 

organizacji pozarządowych, na którym można by zaprezentować firmy i może wtedy udałoby 

się coś więcej pozyskać. 

Radny Andrzej Kozera powiedział, że w początkowym okresie funkcjonowania powiatu były 

symptomy wsparcia dla organizacji ze strony przedsiębiorstw, teraz się to zmieniło. 

Zaproponował, aby stworzyć dla tych przedsiębiorców jakieś analizy, które byłyby inspiracją 

się do współpracy z organizacjami.  

 Opinię do przedstawionego materiału odczytał radny Michał Leszczyński (załącznik 

nr 25).  

 

 Ad. 11. 

- w sprawie zmiany podziału powiatu pińczowskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  

w wyborach do Rady Powiatu w Pińczowie 



 

Przewodniczący Rady Powiatu o zabranie głosu poprosił Sekretarza Powiatu Panią 

Wiolettę Usnarską, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany podziału powiatu 

pińczowskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Pińczowie 

(załącznik nr 26).  

Pani Sekretarz powiedziała, że zgodnie z art.  9 ust 4 ustawy o samorządzie powiatowym 

liczba radnych w powicie liczącym do 40 tys. mieszkańców liczy 15. Obecna Rada liczy 17 

radnych, przyszła Rada będzie liczyła 15 – czyli i w jednym i drugim okręgi liczba radnych 

zmniejszy się o 1. W związku z tym, że gminy nie można podzielić na dwa okręgi, jeden 

okręg stanowi miasto i gmina Pińczów, drugi okręg stanowi gmina i miasto Działoszyce, 

gmina Kije, Michałów i Złota.     

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

 Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław 

Chałuda.  

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie - 14 głosów „za”. 

 

− w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń laboratorium 

diagnostycznego przez  Zespół Opieki  Zdrowotnej  w  Pińczowie  

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Głównego Księgowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, który przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie pomieszczeń laboratorium diagnostycznego przez  Zespół Opieki  

Zdrowotnej  w  Pińczowie (załącznik nr 27).  

Zabierając głos Pan Janusz Krawicz odniósł się do wcześniej zadanego pytania przez radnego 

Jerzego Kułagę (punkt 5) dotyczącego stawiki żywieniowej w ZOZ Pińczów. Powiedział,  

że jest to kwota netto 12,70 zł, brutto 13,72 zł.  

Omawiając projekt uchwały Pan Janusz Krawicz powiedział, że od szeregu lat badania 

laboratoryjne w szpitalu prowadzi firma zewnętrzna w pomieszczeniach dzierżawionych od 

ZOZ-u. Zarząd może wydzierżawiać taką powierzchnię na okres trzech lat, natomiast Rada 

Powiatu powyżej.   

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

 Opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetu i 

Finansów radna Irena Moskwa (załącznik nr 28). 



Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław 

Chałuda. 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.  

 

- w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Kierownika Wydziału Geodezji, 

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, który przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości (załącznik nr 29).  

Pan Kierownik powiedział, że gdy gmina Kije komunalizowała się na swoje drogi włączyła 

do tej komunalizacji dwie działki drogowe w obrębie Żydówek-Samostrzałów. Władza gmina 

stwierdziła, że w ten sposób popełniła błąd i teraz chce oddać nieruchomości za darmo.  

W gminie Kije podjęto już uchwałę o nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości do zasobu 

powiatu.  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania.  

Głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który powiedział, że jakiś czas temu upomniał się o zrobienie 

drogi Stawiany-Samostrzałów, Żydówek-Gołuchów teraz okazuje się, że droga ta będzie 

należała do powiatu, a nie do gminy. Radny uznał, że trzeba by wyprostować te informacje  

i zacząć właściwe robić tę drogę.    

Przewodniczący Rady powiedział, że Zarząd Powiatu z pewnością wszystko wyjaśni.  

 Opinię do przedstawionego projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji 

Budżetu i Finansów radna Irena Moskwa (załącznik nr 30). 

 Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław 

Chałuda. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.  

 

− w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na  

lata 2018-2033, 

− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, 

Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na  

lata 2018-2033 (załącznik nr 31) oraz projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu 

na 2018 rok (załącznik nr 32). 



Pani Skarbnik powiedziała, że projekt uchwały jest ściśle powiązany z projektem uchwały  

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. Powiedziała, że wszystkie kwoty 

znajdujące się w zmianach w budżecie muszą mieć odzwierciedlenie w uchwale dotyczącej 

wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany dotyczą przesunięć wewnętrznych z roku 2018 na 

rok 2019 i w jednym przypadku z roku 2019 na rok 2020 zgodnie z planowanymi na ten rok 

wydatkami.   

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi.  

Głos zabrał radny Andrzej Kozera twierdząc, że winno być zniesione częste wprowadzanie 

zmian w budżecie i jednocześnie każdorazowe wprowadzanie zmian w wieloletniej 

prognozie.  

Pani Skarbnik powiedziała, że taki wymóg wynika z ustawy i finansach publicznych. 

 Opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pińczowskiego na lata 2018-2033 przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetu  

i Finansów radna Irena Moskwa (załącznik nr 33). 

 Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław 

Chałuda. 

 W wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie – 14 głosów „za”.  

Opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok 

przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów radna Irena Moskwa (załącznik  

nr 34). 

 

Obrady sesji opuścił radny Marek Długosz – godz. 1130. 

Stan radnych – 13 radnych.  

 

 Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław 

Chałuda. 

 W wyniku głosowania uchwala przyjęta została jednogłośnie – 13 głosów „za”.  

 

− ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie (załącznik nr 35) poinformował, że w dniu 

15 maja 2018 roku Rada Ministrów przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych, zgodnie z którym o 20% obniżone zostały graniczne stawki 

wynagrodzeń osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego.  



Przewodniczący dodał, że zastanawiał się czy wprowadzać projekt uchwały pod obrady sesji, 

jednakże po konsultacji z Panem Starostą i Zarządem uznał, że uchwała ta zostanie 

wprowadzona. Przewodniczący Rady powiedział, że Przewodniczący Zarządu musi wykonać 

to rozporządzenie, ponieważ mimo braku uchwały wynagrodzenie i tak musi zostać obniżone.  

 Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi.  

Głos zabrał radny Andrzej Kozera, który powiedział, że takie rozporządzenia powodują 

ograniczenia dla samorządów ponieważ coraz częściej nakazuje się co samorząd ma robić  

i jak ma robić co narusza samorządność. Radny powiedział, że trzeba zadać pytanie dlaczego 

wywołuje się zmiany rozporządzenia uposażenia samorządowców w takim stopniu,  

że nakazowo przeprowadza się sytuacje poprzez określenie przepisów ustawy o pracownikach 

samorządowych, ponadto należałoby zadać pytanie czy ktoś się zajął tematem wynagrodzenia 

pracowników samorządowych, i zastanowił się jest wskaźnik relatywności pomiędzy 

zarobkami odkąd samorząd powstał a obecnie, jakie jest wynagrodzenie przy przyjmowaniu 

pracownika, jak się ma relacja pracownika samorządowego do średniej krajowej, a jak się 

miała 15-20 lat temu. Radny powiedział, że obecnie oczekiwałby możliwości wparcia 

wszystkich pracowników samorządowych nie tylko pracowników starostwa, ale i jednostek 

organizacyjnych, oświatowych, służby zdrowia itd. Radny powiedział, że nie widzi potrzeby 

ingerencji w płace Przewodniczącego Zarządu na pół roku przed końcem kadencji  

i w głosowaniu nad projektem uchwały będzie przeciw.     

 

Na obrady sesji przybył radny Marek Długosz – godz. 1137. 

Stan radnych – 14 radnych.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że w dzisiejszej prasie ukazała się informacja, że 2/3 

społeczeństwa uważa, iż samorządy mają bardzo pozytywne oceny. Powiedział ponadto,  

że jeżeli posłowie wtrącają się w samorządność to w zamian za to należałoby nie zapraszać 

ich na organizowane uroczystości.  

Przewodniczący Zarządu Zbigniew Kierkowski powiedział, że zgadza się ze zdaniem radnego 

Andrzeja Kozery, jednakże poprosił o głosowanie za przyjęciem projektu uchwały. 

Opinię do przedstawionego projektu uchwały odczytała Przewodnicząca Komisji 

Budżetu i Finansów radna Irena Moskwa (załącznik nr 36).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław 

Chałuda.  



  W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy 12 głosach „za” (radni: Barna 

Ryszard, Chałuda Bogusław, Długosz Marek, Głogowiec Andrzej, Gołuszka Ireneusz, 

Kierkowski Zbigniew, Kułaga Jerzy, Leszczyński Michał, Moskwa Irena, Omasta Marek, 

Szczepański Zbigniew, Zachariasz Piotr), 1 głowie „wstrzymuję się” (radny Andrzej Kozera) 

i 1 głosie „przeciw” (radny Andrzej Cepak).  

Ad.12.  

 W punkcie tym głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który złożył interpelację aby  

w przyszłorocznym budżecie były zabezpieczone stałe środki na utrzymanie szpitala, aby 

tworzyć na terenie powiatu pińczowskiego ścieżki rowerowe, oraz uporządkować zarośnięty 

chodnik w miejscowości Kije-Kokot.   

 Zabierając głos radny Andrzej Kozera powiedział, że podziela stanowisko  radnego 

Jerzego Kułagi, dodając, że należałoby się zająć jeszcze rozwojem gospodarczym  

i powstawaniem jednostek gospodarczych, ponieważ młodzież wyjeżdża, produkcja  

w powiecie spada, a ponadto jest niski stopień akumulacji kapitału na powiecie. Radny 

powiedział, że temat ten był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Powiatowej Rady 

Zatrudnienia. Dodał, że pod przewodnictwem Przewodniczącego Powiatowej Rady 

Zatrudnienia zostanie wystosowany apel w tym temacie.  

 Głos zabrał Jerzy Kułaga, który powiedział, że przyczyną tego o czym wspomniał radny 

Andrzej Kozera jest brak terenów inwestycyjnych.  

  

Ad.13. 

 Przystępując do realizacji pkt 13 głos zabrał radny Andrzej Kozera. Powiedział,  

że ustępująca Rada Powiatu powinna zorganizować uroczystości związane z obchodami  

100-lecia odzyskania niepodległości w połączeniu z sesją z okazji 20-lecia samorządu 

powiatu.  

Przewodniczący Rady powiedział, że planowana jest już organizacja obchodów  

100-lecia odzyskania niepodległości jak i 20-lecia samorządu.  

 Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół 

Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu Pan Jerzy Trzepatowski przechodzi 

na emeryturę.  

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Jerzemu Trzepatowskiemu, który powiedział,  

że właśnie zakończył swoją aktywność zawodową jako dyrektor szkoły. Pan J. Trzepatowski 

powiedział, że przez ten czas cały czas trzeba było „ratować” szkołę, że to, iż szkoła 

przetrwała to zasługa radnych i bardzo dobrej decyzji z 2007 roku, która spowodowała, że od 



stycznia 2008 roku szkoła przeszła pod Ministerstwo Rolnictwa. Pan J. Trzepatowski 

powiedział, że zdaje sobie sprawę, że wiele rzeczy nie udało się rozwiązać, ponieważ 

wcześniej do realizacji pewnych zadań nie było środków, teraz może i środki są, ale nie ma 

woli wyższych władz (chodzi o internat, który dałby zatrudnienie i o Pałac, który generuje 

koszty). Pan Jerzy Trzepatowski podziękował za dobrą współpracę, szczególnie wszystkim 

dotychczasowym i obecnym Starostom. 

Przewodniczący Rady w imieniu swoim i zebranych złożył Panu Jerzemu Trzepatowskiemu 

gratulacje i podziękowania.  

Radny Andrzej Kozera zwracając się do Pana Jerzego Trzepatowskiego powiedział,  

że w najtrudniejszym momencie kiedy ważyły się losy szkoły w Chrobrzu jako jedyny 

właśnie Pan Jerzy zachował racjonalną rozwagę i poczucie odpowiedzialności za szkołę 

poprzez wykazanie swojej umiejętność mediacji, która zaskutkowała pozytywnym wynikiem. 

Radny powiedział, że w momencie kiedy pełnił funkcję Starosty dało się zaznaczyć że Pan 

Jerzy Trzepatowski robił coś z niczego, potrafił tak modelować szkołą, że w najtrudniejszych 

sytuacjach znajdowało się wyjście i szkoła przetrwała do dziś. Radny podziękował Panu 

Trzepatowskiemu za odpowiedzialne kierowanie Ośrodkiem Kultury i Dziedzictwa 

Kulturowego w Chrobrzu (Pałacem) mając na to niskie środki finansowe. Radny powiedział, 

że mimo przejęcia na emeryturę zaprasza Pana Jerzego Trzepatowskiego do dalszej 

współpracy.  

 Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich na obchody 74 rocznicy Republiki 

Pińczowskiej (21.07.2018 r.), Dożynki Powiatowe w Złotej (26.08.2018 r.) oraz uroczystą 

sesję z okazji 20-lecia powiatu pińczowskiego (w miesiącu wrześniu).  

 

Ad. 14. 

Obrady zakończono o godz. 1210.  

Protokołowała: M. Budera 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Ireneusz Gołuszka 


