
PROTOKÓŁ NR XLIII/2014 

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku  
 
 
Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz. 905. 

Stan 17 radnych – obecnych 12 radnych.  

Lista obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią 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 uchwał Rady Powiatu. 
 
5. Informacja o stanie zagroŜenia przestępczością i jej zwalczaniu na terenie powiatu 

pińczowskiego za 2013 rok.  
− wystąpienie Prokuratora Rejonowego w Pińczowie, 
− dyskusja. 
 
6. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpoŜarowego na terenie    
     powiatu za 2013 rok: 
− wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie, 
− wystąpienie Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie, 
− opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 
− dyskusja. 
 
7. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 
− wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

a) sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  
b) sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 za 2013 rok, 
c) sprawozdanie Organizatora Pieczy Zastępczej za 2013 rok, 
d) Ocena zasobów pomocy społecznej, 

− opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 
− dyskusja. 
 
8. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pińczowie za 2013 rok:   
− wystąpienie Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej, 
− opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 
− dyskusja. 



 
9. Informacja z realizacji Programu Współpracy Samorządu Terytorialnego z Organizacjami      
      Pozarządowymi:  
− wystąpienie Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, 
− opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu  
− dyskusja. 
 
10.Podjęcie uchwał: 
 
− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2014 i lata następne,  
 
− w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2014 rok,  
 
− w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł projektu: 
Usamodzielnianie przez dokształcanie- „Samodzielni na rynku pracy”, 

 
− w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających, 
 
− w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 
 
 
11. Informacja z pracy Zarządu. 
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 
14.Zakończenie obrad. 
 

  

Ad.1.  

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Barna otworzył obrady sesji. Powitał radnych oraz 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe na stan 17 radnych obecnych 

jest 12 radnych, zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania uchwał. 

 

Ad.2. 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe proponowany porządek obrad sesji Radni 

otrzymali wraz z materiałami na sesję. 

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzić zmianę w punkcie 10 porządku 

obrad dotyczącą zmiany kolejności omawiania uchwał, tzn. uchwałę w sprawie wyraŜenia 

zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:  



VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł projektu: Usamodzielnianie przez dokształcanie- 

„Samodzielni na rynku pracy”, przełoŜyć do omówienia jako pierwszą, natomiast dwie 

uchwały dotyczące budŜetu, które teraz są przed w/w uchwałą omówić po uchwale dotyczącej 

Kapitału Ludzkiego. Zmiana kolejności omawiania tych uchwał jest konieczna poniewaŜ 

najpierw Rada Powiatu musi wyrazić zgodę na realizację projektu, a dopiero potem 

wprowadzić zmiany do budŜetu.  Kolejność następnych uchwał pozostaje bez zmian. 

 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad porządkiem obrad wraz  

z zaproponowaną zmianą. 

W wyniku głosowania porządek obrad wraz z zaproponowana zmianą został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Ad.3. 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe protokół z poprzedniej sesji został wyłoŜony 

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

są uwagi. Uwag nie było.  

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4.  

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe sprawozdanie z wykonania uchwał radni 

otrzymali w materiałach na dzisiejszą sesję (załącznik nr 3). Następnie zapytał czy są uwagi.  

Uwag nie było.    

Ad.5. 

Przystępując do realizacji pkt 5 Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Prokurator 

Rejonowy Pani Ewa Nowak przysłała pismo, iŜ  z powodu pilnych  obowiązków słuŜbowych 

nie moŜe być obecna na sesji. Przewodniczący stwierdził, Ŝe kaŜdy radny otrzymał  

w materiałach na sesję: Informację na temat stanu bezpieczeństwa publicznego  

i przeciwpoŜarowego na terenie powiatu za 2013 rok (załącznik nr 4).  

 

Ad.6.  

 W punkcie tym Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Komendantowi 

Powiatowemu Policji w Pińczowie Panu Piotrowi Wglińskiemu, który poinformował, Ŝe radni 

otrzymali informacje na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za  



2013 rok (załącznik nr 5). Informacja ta była omawiana na posiedzeniu Komisji Rady 

Powiatu.   

 

 Jako kolejnemu głosu udzielono, Z-cy Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy 

PoŜarnej w Pińczowie Panu Wojciechowi Buckiemu, który przestawił informacje na temat 

stanu bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego o na terenie powiatu za 2013 rok (załącznik nr 6). 

 

Opinię do przedstawionego materiału odczytał Pan Jerzy Mucha członek Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 7)     

 

W dyskusji na powyŜszy temat głos zabrali: 

Radny Andrzej Kozera zapytał o numer 112, ile wynosi czas krytyczny ratowania 

Ŝycia ludzkiego i jak się on ma na przestrzeni województwa, a nawet kraju.  Ile trwa dojazd 

słuŜb od momentu zgłoszenia zdarzenia.  

 

 Odpowiedzi udzielił Pan Wojciech Bucki, który powiedział, Ŝe numer 112 funkcjonuje 

w Kielcach w Komendzie Wojewódzkiej. Wytyczne mówią o 15 minutach od chwili 

zgłoszenia zdarzenia do jednostki w Pińczowie. Jest to realizowane na terenie powiatu 

pińczowskiego, w kaŜde miejsce moŜe dojechać jednostka ratowniczo-gaśnicza z jednostki 

OSP z krajowego systemu. Są dwa miejsca, które nie spełniają kryteriów: gmina Złota, która 

jest chroniona przez jednostkę z Kazimierzy i gmina Kije gdzie jeździ jednostka ratowniczo-

gaśnicza z Chmielnika. 

 

 Przewodniczący podziękował Komendantom za wystąpienie.  

 

Ad.7.  

 W punkcie tym głos zabrała Pani Joanna Słonina Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pińczowie, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie (załącznik nr 8), Sprawozdanie z realizacji Powiatowego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 

lata 2012-2017 za 2013 rok (załącznik nr 9), Sprawozdanie Organizatora Pieczy Zastępczej za 

2013 rok (załącznik nr 10), oraz Ocenę zasobów pomocy społecznej (załącznik nr 11). 

 Pani Dyrektor poinformowała, Ŝe wszystkie materiały zostały omówione i przyjęte na 

posiedzeniu Komisji Zdrowia, a takŜe wszyscy radni otrzymali je materiałach na sesję.   



 

Opinię do przedstawionego materiału odczytał Pan Jerzy Mucha członek Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 12). 

 

W dyskusji na powyŜszy temat głos zabrali: 

Radny Andrzej Kozera powiedział, Ŝe według wskaźników na najbliŜsze 

dziesięciolecie na terenie powiatu pińczowskiego około 3 % populacji ludzi starszych  będzie 

wymagało opieki. Radny zapytał czy w projektach powiatu, województwa w projektowaniu 

„siedmiolatki” istnieją przesłanki do tego, Ŝe będzie się mobilizować czynności z zakresu 

pomocy społecznej na terenie powiatu czy województwa. Na dzień dzisiejszy jest Zakład 

Opiekuńczo-Lecznicy na 80 miejsc obsługujący 4 powiaty, natomiast z przeliczeń wychodzi, 

Ŝe taki ZOL będzie trzeba utworzyć na terenie kaŜdego powiatu. Radny zapytał czy istnieją 

przesłanki tworzenia nowych miejsc w powiecie i województwie.     

 

 Pani Dyrektor odpowiedziała, Ŝe jeŜeli o chodzi o pomoc społeczną i powiatowe 

centrum to zadaniem wynikającym z ustawy jest istnienie Domu Pomocz Społecznej i taki 

Dom na terenie powiatu funkcjonuje gdzie umieszczonych jest 106 osób, a miejsc jest 104 

przy czym 4 osoby są w ramach pilnej interwencji. JeŜeli chodzi o ZOL to nie jest to 

uzaleŜnione od działania PCPR-u.  

 

 Radny Andrzej Kozera stwierdził, Ŝe chodzi mu o coś innego. Zapytał czy w oparciu  

o dane statystyczne powiat jest przygotowany na tak trudny temat, zapytał jakie są 

zamierzenia Ŝeby ten problem rozwiązać gdyŜ staje się on juŜ dotkliwy w sytuacji kiedy 

gminy unikają płatności za ludzi starszych. 

 

 Pani Dyrektor powiedziała, Ŝe na dzień dzisiejszy moŜna podjąć działania zmierzające 

do zwiększenia miejsc w Domu Pomocy Społecznej poprzez rozbudowę Domu.  

 

Ad.8.  

 W punkcie tym głos zabrał Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pińczowie  

Pan Roman Szczygieł, który przedstawił Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej (załącznik nr 13).  

Pan Roman Szczygieł powiedział, Ŝe temat tan został szczegółowo omówiony na Komisji 

Rady Powiatu. Dodał, Ŝe Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest przez Stowarzyszenie 



Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego. Finansowany jest przez 

PFRON oraz Starostwo. Ogólnie budŜet roczny Warsztatu wynosi 912.157. 39 zł. Z tej kwoty 

10% finansuje Starostwo. Zasadą działania Warsztatu jest to Ŝeby przygotować uczestników 

do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, a takŜe w Ŝyciu codziennym. Warsztat 

prowadzi zajęcia w 11 pracowniach. KaŜda pracownia ma swój program, który realizuje  

w trakcie roku. Zatrudnionych jest 19 osób. Nadzorcą nad Warsztatem jest Stowarzyszenie 

oraz instytucje związane z PFRON-em. Celem Warsztatu w roku 2013 było zorganizowane 

dalszej drogi funkcjonowania uczestników, złoŜony został wniosek o utworzenie Zakładu 

Aktywizacji Zawodowej. Chodziło o to aby 15 uczestników mogących pracować zawodowo 

mogło się realizować w takim Zakładzie Aktywizacji Zawodowej. Wniosek jednak został 

odrzucony.  

 

Opinię do przedstawionego materiału odczytał Pan Jerzy Mucha członek Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 14). 

 

Ad.9.  

 Przystępując do realizacji pkt 9 o zabranie głosu poproszono Panią Małgorzatę Dymek 

Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, która przedstawiła: Informację  

z realizacji Programu Współpracy Samorządu Terytorialnego z Organizacjami 

Pozarządowymi (załącznik nr 15).  

 

Opinię do przedstawionego materiału odczytała Pani Henryka Musiał członek Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu  (załącznik nr 16). 

 

Ad.10.  Podjęcie uchwał:  

 

− w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł projektu: 

Usamodzielnianie przez dokształcanie- „Samodzielni na rynku pracy”, 

 

Głos zabrała Pani Joanna Słonina Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu  



w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji 

społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, 

Tytuł projektu: Usamodzielnianie przez dokształcanie- „Samodzielni na rynku pracy”, 

(załącznik nr 17).  

 

Opinię do przedstawionego materiału odczytał Pan Jerzy Mucha członek Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 18). 

 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Henryka Musiał.   

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

 

Obrady sesji opuścił radny Władysław Stępień – godz. 1005. 

Stan radnych – 11 radnych. 

 

− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2014 i lata następne, 

 

Głos zabrała Pani Anna RóŜycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2014 i lata następne 

(załącznik nr 19).  

 

Opinię do przedstawionego projektu uchwały odczytał Pan Jerzy Znojek Przewodniczący 

Komisji BudŜetu i Finansów (załącznik nr 20).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Henryka Musiał.  

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto przy –   7 głosach „za” 

                       4 głosach „wstrzymuję się”. 

       

− w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2014 rok, 

 

Głos zabrała Pani Anna RóŜycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2014 rok (załącznik nr 21).  



Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.  

Głos zabrał radny Roman Szczygieł, który powiedział, Ŝe w dziale 700 Gospodarka 

Mieszkaniowa, widnieje przychód wynikający ze sprzedaŜy nieruchomości na kwotę  

331 tys. zł. Radny zapytał o które działki chodzi.   

Pani Skarbnik powiedziała, Ŝe jest to planowanie i sukcesywnie będzie w ciągu roku 

zmniejszane.  

 

Opinię do przedstawionego projektu uchwały odczytał Pan Jerzy Znojek Przewodniczący 

Komisji BudŜetu i Finansów (załącznik nr 22).  

Na obrady sesji przybył radny Władysław Stępień – godz. 1015.  

Stan radnych – 12 radnych.  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Henryka Musiał.  

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto przy – 8 głosach „za” 

                     4 głosach „wstrzymuję się”. 

    

− w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających, 

 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

statków lub innych obiektów pływających przedstawiła Pani Jolanta Piekara Kierownik 

Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (załącznik nr 23).  

 

Opinię do przedstawionego projektu uchwały odczytał Pan Stefan Zasada Przewodniczący 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (załącznik nr 24).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Barna.  

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto przy 11 głosach „za” 

          1 głosie „wstrzymuję się”.  

 
 
 
 
 
 
 



− w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora  

ds. Lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (załącznik nr 25).  

 

Opinię do przedstawionego materiału odczytał Pan Jerzy Mucha członek Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 26). 

 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Henryka Musiał.   

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad.11.  

W punkcie tym głos zabrał Przewodniczący Zarządu Powiatu Pan Zbigniew 

Kierkowski, który przedstawił informację z pracy Zarządu Powiatu (załącznik nr 27). 

 

Na obrady sesji przybył radny Piotr Zachariasz – godz. 1025. 

Stan radnych – 13 radnych.  

 

Ad.12. 

Przystępując do realizacji pkt 12 głos zabrał Radny Bogusław Chałuda, który zapytał 

co na dzień dzisiejszy jest aktualne w sprawie schetynówek.  

 Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe na dzień dzisiejszy powiat przygotowuje się do 

schetynówek. 

 Radny Bogusław Chałuda powiedział, Ŝe pytanie to chciałby skierować do Zarządu.  

 Głos zabrał Pan Starosta, który powiedział, Ŝe na dzień dzisiejszy moŜna powiedzieć, 

Ŝe 12 programów juŜ jest realizowane, program powiatu pińczowskiego jest na 13 miejscu co 

oznacza, Ŝe jest pierwszym na liście rezerwowej. Środki, które pozostają z przetargów z tych 

12-stu zadań mają zapewnić powiatowi wejście do programu. Z monitoringu jaki prowadzi 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg wynika, Ŝe są oszczędności z przetargów, które się juŜ 

odbyły na terenie województwa świętokrzyskiego. Niemniej jednak nie moŜna na 100% 

powiedzieć, Ŝe program będzie realizowany poniewaŜ nie ma tego na razie na piśmie.  



 Radny Roman Szczygieł zapytał o budŜet tzn. jak to jest, Ŝe w działach które „zaleŜą 

od radnych” są przychody majątkowe widoczne w budŜecie. Radny zapytał czy nie jest to 

naduŜyciem, poniewaŜ nie stwarza się nawet pozorów na pozyskanie przychodów, chodzi  

np.: o zaplanowaną sprzedaŜ byłego internatu LO (czy są przygotowywane przetargi). 

 Pan Starosta powiedział, Ŝe w 2008 roku został zaciągnięty kredyt (na ZOZ) i jest on 

spłacany, ale wymogiem jest, Ŝe kredyt ten musi mieć zabezpieczenie powiatu, ale jak 

wiadomo kondycja finansowa ZOZ-u jest lepsza. JeŜeli chodzi i sprzedaŜ internatu to 

znajdują się chętni do zakupu ale cena jaką proponują nie jest moŜliwa do przyjęcia,  

a ogłoszenie przetargu wymaga duŜych kosztów. Pan Starosta powiedział, Ŝe w związku  

z oddaniem hali do uŜytku będzie trzeba się zastanowić czy budynek byłego internatu  

LO spełnił by rolę hotelu.  

 Radny Andrzej Kozera powiedział, Ŝe dokonana została likwidacja Powiatowego 

Ośrodka Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu, a teraz z wypowiedzi Pana Starosty wynik,  

Ŝe po otwarciu hali trzeba będzie zorganizować noclegi. Radny stwierdził, Ŝe bez potrzeby 

odbyła się likwidacja Ośrodka. Radny zadał pytanie jakie działania są prowadzone względem 

wykorzystania gospodarczego budynku byłego internatu LO. Radny dodał, iŜ Wicestarosta 

stwierdził, Ŝe intensywnie będzie pracował nad tym aby powiat się rozwijał, aby powstały 

nowe miejsca pracy, aby budynek internatu wykorzystać gospodarczo w zakresie pomocy 

społecznej czy innych działań. Radny Andrzej Kozera stwierdził, Ŝe budynek ten moŜna  

w jakiś sposób wykorzystać, moŜe by ktoś podjął jakąś działalność gospodarczą w tym 

budynku i prowadził np. wynajem noclegów na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego 

lub innych umów. Radny stwierdził, Ŝe według niego Ośrodek niepotrzebnie został 

zlikwidowany. W dalszej części swojej wypowiedzi radny Andrzej Kozera odniósł się do 

schetynówek, stwierdził, Ŝe powiat nie ma zabezpieczonych środków na udział własny, 

zapytał ponadtoco na gminie Złota będzie realizowane w ramach schetynówek.  

 Głos zabrał Pan Marek Omasta Wicestarosta Pińczowski, który stwierdził, Ŝe budynku 

Ośrodka (budynku byłego internatu LO) lepiej nie sprzedawać. Poczynione były pierwsze 

starania, odbyły się rozmowy z Wojewodą i słuŜbami Wojewody odnoście 

utworzenia/rozszerzenia w tym budynku Domu Pomocy Społecznej i największym kosztem  

w celu dostosowania budynku byłby zakup windy.  

 Pan Starosta powiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o likwidację budynku to teŜ był temu 

przeciwny, ale Regionalna Izba Obrachunkowa dała termin realizacji swoich zaleceń, gdzie 

zaŜądano utworzenia kadr i księgowości w Ośrodku, co oznaczało by znaczne koszty 

utrzymania budynku. Temat ten trzeba jeszcze raz przedyskutować i ewentualnie podjąć 



uchwalę o utworzeniu takiego Ośrodka połączonego z halą. JeŜeli chodzi o schetynówki  

to kwota 766 tys. jest zarezerwowana, podobnie teŜ jest w gminach. Na gminie Złota 

planowany jest do realizacji odcinek śurawniki. 

 Głos zabrał radny Jerzy Znojek, który odniósł się do tematu wykorzystania budynku 

byłego internatu LO. Powiedział, Ŝe na konferencji w ubiegłym roku, która odbyła się w tym 

budynku był Pan Jacek Kowalczyk i stwierdził, Ŝe w budynku tym moŜna by utworzyć 

schronisko młodzieŜowe, które mogłoby obsługiwać turystykę, sport itp., a na zatrudnienie 

moŜna by pozyskać środki. 

 Pan Starosta stwierdził, Ŝe na początku trzeba podjąć decyzję strategiczna potem 

zdecydować w którym kierunku pójść.   

 

Ad. 13.  

W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.  

Ad. 11.  

 Obrady sesji zakończono o godz. 1044. 

Protokołowała: M. Budera 
 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

 
Ryszard Barna 

 


