
PROTOKÓŁ NR L/2014 

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 28 października 2014 roku  
 
 
Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz. 9

05
. 

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. Informacja z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2014 roku. 

− wystąpienie Skarbnika Powiatu, 

− opinia Komisji BudŜetu i Finansów, 

− dyskusja.    

5. Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie: 

− wystąpienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie,  

− opinia Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu, 

− dyskusja. 

6. 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 uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie 

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

parkingach strzeŜonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, 

a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2015 rok 

− w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/223/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  

21 lutego 2014 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2014 roku ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

− w sprawie sprzedaŜy własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 

połoŜonego w Pińczowie przy Placu Wolności 6/2, 



− w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli dla których ustalony jest plan zajęć róŜny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski, 

− w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek 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  

(j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) i nauczycieli przedmiotów w róŜnym wymiarze godzin  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski. 

7.  Podsumowanie pracy Rady Powiatu za okres mijającej kadencji. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

10.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 z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4.  

Przystępując do realizacji pkt 4 o zabranie głosu poproszono Panią Annę RóŜycką 

Skarbnik Powiatu, która poinformowała, Ŝe informacja z wykonania budŜetu powiatu  

za I półrocze 2014 roku (załącznik nr 3) była omawiana na wszystkich stałych Komisjach 

Racy Powiatu, po czym odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 



opinii o informacji z przebiegu wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2014 roku 

(załącznik nr 3a). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.       

Opinię do przedstawionego materiału odczytał Pan Jerzy Znojek Przewodniczący 

Komisji BudŜetu i Finansów (załącznik nr 4).   

PowyŜsza informacja została przyjęta.  

Ad.5. 

Przystępując do realizacji pkt 5 głos zabrał Pan Sławomir Kobus – Powiatowy Zarząd 

Dróg w Pińczowie, który przedstawił informację z działalności Powiatowego Zarządu Dróg  

w Pińczowie  (załącznik nr 5).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.     

Opinię do przedstawionej informacji przedstawił Członek Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji, Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Pan Piotr Zachariasz 

(załącznik 6). 

 PowyŜsza informacja została przyjęta.  

 

Na obrady sesji przybył radny Sławomir Spaczyński – godz. 11
35

. 

Stan radnych – 15 radnych. 

 

Ad.6. Podjęcie uchwał:  

 

− 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  7).  

Opinię do przedstawionego projektu uchwały odczytał Pan Jerzy Znojek 

Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów (załącznik nr 8).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było. 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Barna.  

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto przy –   9 głosach „za” 

                                   6 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 9).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  



Opinię do przedstawionego projektu uchwały odczytał Pan Jerzy Znojek 

Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów (załącznik nr 10).  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Henryka Musiał.  

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto przy – 9 głosach „za” 

                                 6 głosach „wstrzymuję się”. 

    

− w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie 

Głos zabrał Pan Krzysztof Wąsik Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, 

który przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej 

w Pińczowie (załącznik nr 11).   

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

Opinię do przedstawionego materiału odczytał Pan Piotr Zachariasz członek Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa publicznego (załącznik nr 12).  

Projekt uchwały przestawił Przewodniczący Rady Pan Ryszard Barna. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

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

parkingach strzeŜonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji 

usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2015 rok 

Głos zabrał Pan Wiktor Badurak Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu, 

który przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie 

pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeŜonych oraz kosztów powstałych w wyniku 

wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2015 rok 

(załącznik nr 13) 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

 Opinie do przedstawionego projektu uchwały odczytał Pan Jerzy Znojek 

Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów (załącznik nr 14).  

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Barna. 
W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

  

− w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/223/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  

21 lutego 2014 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2014 roku ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

Głos zabrała Pani  Joanna Słonina, która przedstawiał projekt uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XLI/223/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  



21 lutego 2014 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2014 roku ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (załącznik nr 15).   

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było. 

Opinię do przedstawionego materiału odczytał Pan Piotr Zachariasz członek Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa publicznego (załącznik nr 16).  

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Barna.  

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

 

− w sprawie sprzedaŜy własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 

połoŜonego w Pińczowie przy Placu Wolności 6/2 

Głos zabrał Pan Józef Rusiński, który przystawił projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego połoŜonego w Pińczowie przy 

Placu Wolności 6/2 (załącznik nr 17).   

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było. 

Opinię do projektu uchwały przedstawił Pan Jerzy Znojek Przewodniczący Komisji 

BudŜetu i Finansów (załącznik nr 18).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było. 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Barna.  

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

 

− w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli dla których ustalony jest plan zajęć róŜny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski, 

− w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek 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  

(j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) i nauczycieli przedmiotów w róŜnym wymiarze godzin  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski. 

 Głos zabrał Pan Witold Cira Specjalista ds. Oświaty, który przedstawił projekt 

uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony jest plan zajęć róŜny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski 

(załącznik nr 19) oraz projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek 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 (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) i nauczycieli przedmiotów w róŜnym wymiarze 

godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski (załącznik nr 20).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.  

Radny Władysław Stępień powiedział, Ŝe §2 załącznika nr 2 drugiego projektu 

uchwały nie jest dobry poniewaŜ zapis ten nie przyniesie oszczędności, a nawet zwiększy 

wymiar godzin nauczycieli. 

Pan Witold Cira powiedział, Ŝe zapis ten jest taki sam jak w poprzedniej uchwale.  

Pan Władysław Stępień powiedział, Ŝe zapis z poprzedniej uchwały był potem 

zmieniany.   

Opinię do projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony jest plan zajęć róŜny 

w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Pińczowski odczytał Pan Piotr Zachariasz członek Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej i Bezpieczeństwa publicznego (załącznik nr 21).  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Henryka Musiał.  

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto przy: 9 głosach „za”  

          6 głosach „przeciw”. 

Opinię do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek 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 (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) i nauczycieli przedmiotów w róŜnym wymiarze 

godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski odczytał Pan Piotr 

Zachariasz członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa publicznego 

(załącznik nr 22).  

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Barna. 

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto przy: 9 głosach „za”  

          6 głosach „przeciw” 

Ad. 7.  

 W punkcie tym Przewodniczący Rady Powiatu podsumował pracę Rady Powiatu za 

okres mijającej kadencji (załącznik nr 23). 

 

Ad. 8. 

 W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.  

 



Ad.9. 

 W punkcie tym głos zabrał Pan Starosta Zbigniew Kierkowski, który podziękował 

Wysokiej Radzie za współpracę, za kaŜdy merytoryczny głos. Ponadto Pan Starosta 

podziękował wszystkim dyrektorom, kierownikom, pracownikom wszystkim, którzy 

współpracowali z Zarządem. Swoją wypowiedź Pan Starosta zakończył Ŝycząc wszystkim 

wszystkiego najlepszego.  

 

Ad.10. 

 Obrady sesji zakończono o godz. 12
30

. 

Protokołowała: M. Budera 

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

 
Ryszard Barna 

 

 


