
PROTOKÓŁ NR XLIV/2014 

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 22 maja 2014 roku  
 
 
Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz. 905. 

Stan 17 radnych – obecnych 15 radnych.  

Lista obecności stanowi załącznik 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 uchwał:  

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

- w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2014 rok.  

5.  Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

7. 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 14 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 zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad porządkiem obrad. 

W wyniku głosowania porządek obrad 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 protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 



Ad.4.  Podjęcie uchwały: 

 

-  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 budŜecie powiatu na 2014 rok (załącznik nr 3). 

Pani Skarbnik powiedziała, iŜ otrzymano aneks od Marszałka dotyczący inwestycji  

e-świętokrzyskie - informatyzacja urzędu, w związku z czym zwiększyła się kwota. Oznacza 

to Ŝe w wieloletniej prognozie trzeba przyjąć zwiększenie dochodów z tego tytułu. Kolejna 

zmiana dotyczy VAT-u.  

 

Na obrady sesji przybył radny Zbigniew Koniusz – godz. 905. 

Stan radnych – 13 radnych. 

  

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.  

 

W dyskusji na powyŜszy temat głos zabrali:  

Radny Roman Szczygieł, który poprosił o przybliŜenie sprawy związanej ze zwrotem 

VAT-u i podziału tej kwoty przy rozchodach. 

Pani Skarbnik powiedziała, Ŝe odzyskana kwota VAT-u to 2.478.61, 30 w tym  

180 tys. z tego roku. Na dzień dzisiejszy przyjęty jest wydatek czyli zwrot VAT-u, który 

otrzymano z płatności wynikających do 30.12.2013 roku tj. Marszałek, Ministerstwo Sportu, 

Gmina. Odsetki zabezpieczenia się z VAT-u.  

Głos zabrał Pan Starosta Zbigniew Kierkowski, który powiedział, Ŝe podjęto próbę 

odzyskania VAT-u skutecznie nie wiedząc jakie będą końcowe efekty. Pan Starosta 

poinformował, Ŝe Marszałek obiecał, Ŝe udział powiatu w hali zwiększy do 60% co 

spowoduje zrównowaŜenie.  

 

Na obrady sesji przybył radny Jerzy Mucha – godz. 910. 

Stan radnych – 14 radnych.  

Głos zabrał radny Zbigniew Koniusz, który zapytał jaki jest łączny wkład powiatu  

w halę i jaki jest wkład gminy.  

Pani Skarbnik powiedziała, Ŝe wkład powiatu to koło 3 mln, wkład gminy jest 

podobny.   

 Radny Andrzej Kozera zapytał czy zaliczany jest VAT od udziału powiatu. 

 Pani Skarbnik powiedziała, Ŝe tak. 



 Radny Andrzej Kozera zapytał na czym polega manipulacja, gdyŜ Urząd Skarbowy 

ma rozporządzenie są teŜ odpowiednie decyzje Ministra Finansów, z drugiej strony 

Wojewoda mając wytyczne dopuszczają kosztem samorządu do rozbijania VAT-u na 10 lat.  

 Pan Starosta powiedział, Ŝe na kaŜdą inwestycję pisze się o interpretację do Izby 

Skarbowej.  

    

Opinię do projektu uchwały odczytał Pana Jerzy Znojek Przewodniczący Komisji 

BudŜetu i Finansów (załącznik nr 4).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Jan Walasek. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  

Uwag nie było. 

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto przy 10 głosach „za” 

          4 głosach „wstrzymuję się”.  

 

-  w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2013 rok  

Głos zabrała Pani Anna RóŜycka – Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2014 rok (załącznik nr 5). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.  

W dyskusji na powyŜszy temat głos zabrali:  

Radny Zbigniew Koniusz powiedział, Ŝe Komisja Zdrowia zwracała się o dodatkowe 

środki na rozwój szpitala. Oznajmił, Ŝe szpital stoi dobrze, ale trzeba pamiętać, Ŝe bez 

dofinansowania w którymś momencie moŜe być źle. Dobrze jest, Ŝe schodzi się z zadłuŜenia, 

ale są teŜ nieuchronne wydatki związane z informatyzacją czy z dodatkowym miejscem 

OIOM. Trzeba by zrobić chociaŜ jakąś rezerwację pewnych środków.  

Zabierając głos Pan Starosta powiedział, Ŝe załatwiając sprawę VAT-u pojawiła się 

jedna rzecz, Ŝe jest szansa dla szpitala odnośnie informatyzacji, aby pozyskać kwotę  

w wysokości ok. 1 mln. zł. z RPO. Warunkiem jest znalezienie samorządu, który nie 

zakończył jeszcze informatyzacji i rozmowy w tym temaci odbyły się z Ostrowcem 

Świętokrzyskim.  

Pan Starosta odniósł się do sprawy rozbudowy szpitala. Powiedział, Ŝe firma INTERCARD 

chce zakupić grunt pod pawilonem kardiologicznym z zamiarem otworzenia jeszcze jednego 

oddziału ewentualnie wybudować nowy obiekt obok istniejącego do wykorzystania przez 

szpital i firmę na przychodnie.  

 Radny Zbigniew Koniusz powiedział, Ŝe szpital musi podjąć strategiczną decyzję co 

do rozwoju OIOM. Oznajmił, Ŝe członkowie Komisji Zdrowia na swym posiedzeniu 

dyskutowali nad otworzeniem nowego oddziału np. neurologicznego, urologicznego itp. 



Radny oznajmił, Ŝe Dyrektor ZOZ jest za zamknięciem oddziału ginekologiczno-

połoŜniczego co jest złym pomysłem gdyŜ struktura szpitala pełnoprofilowa jest znacznie 

lepsza niŜ okrojona. Większe powiaty teŜ mają ogromne problemy z tym oddziałem.  

 Pan Starosta powiedział, Ŝe INTERCARD podał teŜ propozycję otwarcia urologii 

niebieskiej (jednego dnia).    

Opinię do projektu uchwały odczytał Pana Jerzy Znojek Przewodniczący Komisji 

BudŜetu i Finansów (załącznik nr 6).  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Henryka Musiał. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  

Uwag nie było. 

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto przy 10 głosach „za” 

          4 głosach „wstrzymuję się”.  

Ad.5.  

W punkcie tym głos zabrał radny Andrzej Kozera powiedział, Ŝe zgłaszał wniosek  

o remont drogi śurawiki-Jurków zapytał czy nawiązano w tej sprawie kontakt ze Starostą 

Buskim. Ponadto radny zawnioskował, aby wystąpić z pismem do Burmistrza Pińczowa  

o dokończenie drogi Nieprowice-Zagość (około 300 m). 

Jako kolejny głos zabrał radny Władysław Stępień, który zapytał czy jest szansa 

zrobić odcinek drogi Pawłowice od skrzyŜowania do Niegosławic w kierunku Jelczy.  

Odpowiedzi udzielił Pan Starosta oznajmiając, Ŝe jeśli chodzi o drogę śurawiki-

Jurków to jeszcze nie było rozmów w tym temacie. Odnośnie odcinka drogi Nieprowice-

Zagość – Zarząd zajmie się tym tematem, natomiast jeśli chodzi o drogę Jelcza-Pawłowice 

gotowa jest ona do ogłoszenia przetargu.  

 

Ad. 6.  

W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.  

Ad.7. 

Obrady sesji zakończono o godz. 940. 

Protokołowała: M. Budera 

 

 
Przewodniczący 
Rady Powiatu 

 
Ryszard Barna 


