
PROTOKÓŁ NR VII/2015  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 29 kwietnia 2015 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.905. 

Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu. 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Sprawozdanie w wykonania uchwał Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 

a) z działalności PCPR,  

b) z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar  

w Rodzinie na lata 2012-2017,  

c) Organizatora Pieczy Zastępczej,  

d) ocena zasobów pomocy społecznej.  

− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− dyskusja.    

6. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla powiatu pińczowskiego na lata 2015-2017: 

− wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− dyskusja, 

− podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Pieczy Zastępczej dla powiatu 

pińczowskiego na lata 2015-2017.  

7. Informacja z realizacji Programu Współpracy Samorządu Terytorialnego w Organizacjami 

Pozarządowymi: 

− wystąpienie Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, 

− opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Sportu 

− dyskusja, 

8. Podjęcie uchwał: 



− w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie Powiatu Pińczowskiego w charakterze 

Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny 

Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym ze środków zewnętrznych, w tym  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020,  

− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne,  

− w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2015 rok. 

9.Informacja z pracy Zarządu Powiatu. 

10.Interpelacje i zapytania radnych. 

11.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

12. Zakończenie obrad. 

 
Ad.1. 

Przewodniczący Rady Pan Marek Omasta 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 do proponowanego porządku obrad.  

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie - 14 głosów „za”.  

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 – 14 głosów „za”. 

Ad.4.  

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe sprawozdanie z wykonania uchwał radni 

otrzymali w materiałach na dzisiejszą sesję (załącznik nr 3). Następnie przystąpił do 

głosowania nad przyjęciem sprawozdania.  

Głos zabrał radny Ireneusz Gołuszka, który zapytał z czego wynika, Ŝe sprawozdanie 

ma być przegłosowane.  

Odpowiedzi udzieliła Pani Wioletta Usnarska – Sekretarz Powiatu, która powiedziała, 

Ŝe Rada musi sprawozdanie przyjąć czyli przegłosować.  



Wypowiedź Pani Sekretarz potwierdził Radca Prawny Pan Przemysław Laskowski. 

W wyniku głosowania sprawozdanie z wykonania uchwał zostało przyjęte przy –  

12 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymuję się”. 

Ad.5.   

  W punkcie tym Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Joannie Słonina – Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Pińczowie, która przedstawiła Sprawozdanie  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (załącznik nr 4), Sprawozdanie  

z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar w Rodzinie na lata 2012-2017 (załącznik nr 5), Sprawozdanie Organizatora Pieczy 

Zastępczej (załącznik nr 6) oraz Ocenę zasobów pomocy społecznej (załącznik nr 7).  

 

Na posiedzenie przybył radny Piotr Zachariasz – godz. 915. 

Stan radnych – 15 radnych.  

 

Przewodniczący zapytał czy radni chcą zabrać głos. Nikt nie zabrał głosu.  

Opinię do przedstawionego materiału odczytała radna Irena Moskwa członek Komisji 

Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 8).  

 

W wyniku głosowania powyŜsze sprawozdania przyjęto jednogłośnie – 15 głosów „za”.  

Ad.6.  

 Przystępując do realizacji pkt 6 głos zabrała Pani Joanna Słonina – Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która przedstawiła projekt uchwały ws. przyjęcia 

Programu Pieczy Zastępczej dla powiatu pińczowskiego na lata 2015-2017 wraz  

z Programem (załącznik nr 9).  

Przewodniczący Rady zapytał czy radni chcą zabrać głos. Nikt nie zabrał głosu.   

Projekt uchwały odczytał radny Bogusław Chałuda Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. 

Opinię do przedstawionego projektu uchwały odczytała radna Irena Moskwa członek Komisji 

Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 10).  

W wyniku głosowania projekt uchwały przyjęto przy  – 14 głosach „za” 

                  1 głosie „wstrzymuję się”.  

Ad. 7. 

 Z uwagi na nieobecność osoby referującej temat dot. Informacji z realizacji Programu 

Współpracy Samorządu Terytorialnego z Organizacjami Pozarządowymi, Pani Małgorzaty 

Dymek Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, Przewodniczący Rady 



poinformował, Ŝe Informacja ta była przedstawiona i opiniowana na posiedzeniu Komisji 

Rozwoju Gospodarczego i Promocji (załącznik 11). 

Opinię do przedstawionego materiału odczytała Przewodnicząca Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji radna Iwona Chlewicka (załącznik nr 12). 

Uzupełniając powyŜszy materiał Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski 

poinformował, Ŝe Zarząd na bieŜąco wspiera organizacje pozarządowe, które zgłaszają się  

z róŜnymi problemami. Zarząd w 2014 roku wspierał Ochotnicze StraŜe PoŜarne, Koła 

Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia. Kwoty jakimi wspierano te organizacje to od 500 zł do 

1000 zł.   

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  Informacja została przyjęta.  

Ad.8. 

Podjęcie uchwał:  

− w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie Powiatu Pińczowskiego w charakterze 

Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny 

Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym ze środków zewnętrznych, w tym  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 

 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Pana Józefa Rusińskiego Kierownika 

Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, który przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie Powiatu Pińczowskiego  

w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny 

Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym ze środków zewnętrznych, w tym  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  

(załącznik nr 13).  

Pan Józef Rusiński powiedział, Ŝe podjęcie tej uchwały gwarantuje przystąpienie do 

całościowego programu w ramach RPO, który pilotuje powiat kielecki. W ramach tego 

programu poszczególne powiaty w zaleŜności od swoich potrzeb zgłosiły tematy, które miały 

by być załatwione w latach 2015-2020. Całość tego programu opiewa na 80 mln zł.  

JeŜeli powiat nie przystąpi do tego programu teraz to potem będzie trudno przystąpić do 

jakiegokolwiek programu, poniewaŜ wtedy wkład własny byłby bardzo duŜy.  Wchodząc  

w ten program wkład własny na ten rok wynosi 25 tys. zł. Na razie przeprowadzone byłoby 

studium uwarunkowań, tzn. firma robiąca to studium określi dokładnie potrzeby kaŜdego 



powiatu i koszty. Udział w tym programie usprawniłby pracę wydziału geodezji, a poprzez to 

szybkość obsługi, firm i petentów, ponadto zabezpieczy bazę danych.  

 Pan Starosta dodał, Ŝe do tego projektu dołączyło się miasto Kielce i Urząd 

Marszałkowski, ponadto 15 mln. zł. dokłada do projektu Główny Geodeta i jest pewność,  

Ŝe program ten będzie kompatybilny nie tylko w wojewódzkie ale i w Polsce. Województwo 

świętokrzyskie jest pierwszym województwem, które zajęło się tym tematem. Pośpiech 

dotyczący przystąpienia wynika w związku z wymogami RPO, aby móc sięgnąć po środki.      

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było. 

Opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów radny 

Ireneusz Gołuszka (załącznik nr 14). 

Projekt uchwały odczytał radny Bogusław Chałuda Wiceprzewodniczący Rady.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”. 

 

− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne 

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

uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne 

(załącznik nr 15).   

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

 

Obrady sesji opuścił radny Ryszard Brana oraz radny Zbigniew Szczepański – godz. 935. 

Stan radnych – 13 radnych.  

 

Opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  

radny Ireneusz Gołuszka (załącznik nr 16).  

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

 

− w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2015 rok,  

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

uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 17).   

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

Opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  

radny Ireneusz Gołuszka (załącznik nr 18).  

 

Na obrady sesji przybył radny Ryszard Barna oraz radny Zbigniew Szczepański – godz. 940. 



Stan radnych – 15 radnych.  

 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.  

 Ad.9.  

 W punkcie tym głos zabrał Przewodniczący Zarządu Powiatu Pan Zbigniew 

Kierkowski, który przedstawił Informację z pracy Zarządu Powiatu (załącznik nr 19).  

Ad.10.  

 W punkcie tym głos zabrał radny Michał Leszczyński, który powiedział, Ŝe są miejsca 

na terenie powiatu pińczowskiego gdzie przy drogach powiatowych są niedroŜne rowy, 

przepusty (Wolica, Dziewięczyce, Wola Knyszyńska). Radny zawnioskował o udroŜnienie 

rowów i przeczyszczenie przepustów.  

Jako kolejny głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który poruszył następujące kwestie:  

− złoŜył wniosek w imieniu mieszkańców powiatu pińczowskiego o wystąpienie do 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach o wprowadzenie autobusu z Kielc 

do Pińczowa i z Pińczowa do Działoszyc. Uruchomienie takiego autobusu byłoby 

promocją powiatu, a ponadto dzieci z gminy Działoszyce przyjeŜdŜałyby do pińczowskich 

szkół ponadgimnazjalnych. Radny dodał, Ŝe Ustawa z 16.12.2010 roku będzie zmuszać 

aby podjąć decyzję by wyrównać środki transportu publicznego wraz z środkami 

transportu prywatnego, m.in. ze względu na to, Ŝe środki transportu publicznego  

są dostosowane do wszystkich potrzeb mieszkańców m.in. do osób niepełnosprawnych,    

− zawnioskował o wystąpienie do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Busku 

Zdroju o przejęcie lub wykupienie dworca PKS w Pińczowie przez Starostwo  

w Pińczowie. Obiekt ten moŜna by przywrócić do funkcji jaką kiedyś pełnił. Na tym 

obiekcie moŜna zrobić wiele rzeczy i stworzyć wizytówkę powiatu,  

− odniósł się do sprawy szpitala w Pińczowie, radny powiedział, Ŝe na Komisjach Rady 

Powiatu były podawane informacje, Ŝe szpital będzie się szybciej spłacał, a okazuje się Ŝe 

jest zadłuŜenie.  

Następnie głos zabrał radny Ireneusz Gołuszka, który poruszył następujące kwestie:  

− powiedział, Ŝe mieszkańcy wsi Nieprowice z gminy Złota zwrócili się do 

Przewodniczącego Rady i Starosty z pismem o niebezpieczny odcinek drogi Pińczów-

Wiślica (odcinek około 300m nieutwardzony, nie ma chodnika, chodzą tamtędy dzieci do 

szkoły), o który jest prośba aby ten odcinek ściąć i utwardzić. Radny stwierdził ponadto,  

Ŝe stan dróg zewnętrznych jest fatalny, 



− złoŜył wniosek kierując go do dyrektorów szkół z zapytaniem jakie działania 

marketingowo-promocyjne stosują szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu 

pińczowskiego, Ŝeby zwiększyć nabór, ponadto radny zwrócił uwagę na to, iŜ na sesjach 

nie są obecni dyrektorzy szkół, 

− zawnioskował aby Zarząd Powiatu podjął działania mające na celu stworzenie uchwały, 

która pozwoliłaby szerzej przyjrzeć się projektom organizacyjnym szkół, dając 

jednocześnie dyrektorom szkół określone wytyczne w tym zakresie. Radny zadał pytanie 

czy nie warto byłoby stworzyć strategię odnośnie oświaty, 

− zawnioskował, aby wysłać do gmin informacje odnośnie podstref ekonomicznych, 

− zawnioskował, aby przy szpitalu w Pińczowie otworzyć POZ po to, aby móc otworzyć 

poradnię pulmonologiczną, 

− zapytał o parking znajdujący się za Powiatowym Urzędem Pracy, który jest zamykany 

szlabanem. Radny zapytał czy moŜna by na weekend otwierać ten parking, 

Głos zabrał Pan Józef Rusiński Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami, który wypowiedział, Ŝe w kwestii parkingu za PUP. 

Powiedział, Ŝe parking ten jest zamykany poniewaŜ przychodzi tam duŜo postronnych osób, 

które go zanieczyszczają.   

Zabierając głos radny Ireneusz Gołuszka podziękował Zarządowi i Staroście za 

wsparcie w organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Gimnastycznego, który odbył się w gminie 

Złota.  

Jako kolejny glos zabrał radny Jacek Kapałka, który poruszył kwestie szkół 

ponadgimnazjalnych. Radny poinformował, Ŝe 15.05.2015 roku Komisja Oświaty dokona 

oceny projektów organizacyjnych przedstawionych przez dyrektorów szkół 

ponadgimnazjalnych. Radny dodał, Ŝe istnieją obawy co do ilości dzieci, które przybędą do 

szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu pińczowskiego. Radny uznał, Ŝe ilości te są 

zatrwaŜające i jeśli się potwierdzą nie uniknie się olbrzymich zmian w oświacie powiatowej. 

Radny poinformował, Ŝe jednym z zadań własnych powiatu jest prowadzenie przynajmniej 

dwóch szkół ponadgimnazjalnych, dlatego teŜ trzeba je w jakiś sposób wspomóc, Ŝeby się one 

utrzymały nie tylko na rynku powiatu pińczowskiego, ale teŜ w skali makroregionu czterech 

powiatów. Radny odniósł się do wypowiedzi  radnego Ireneusza Gałuszki odnośnie 

nieobecności na sesjach dyrektorów szkół, stwierdził, Ŝe niedopuszczalne jest to, Ŝe 

dyrektorzy nie uczestniczą w sesjach, poniewaŜ kaŜdy z radnych ma prawo zapytać 

dyrektorów co się dzieje w danej szkole. Kontynuując swoją wypowiedź radny odniósł się do 



kwestii finansowania szkolnictwa. Oznajmił, Ŝe budŜet na rok szkolny nie pokrywa się  

z budŜetem powiatowym, co oznacza, Ŝe subwencja mija się z rozpoczętym rokiem szkolnym. 

Radny stwierdził, Ŝe szkoły są źle zarządzane, na kaŜdej ze szkół brakuje środków pomimo 

przekazania całości subwencji przez Zarząd Powiatu. Opinia pracowników, szkół, nauczycieli 

związkowców jest negatywna, z tego względu, Ŝe sytuację się przedstawia tak, iŜ „powiat nie 

dał”, co jest lakonicznym stwierdzeniem. Radny dodał, Ŝe radni nie mają wpływu na politykę 

bieŜącą dyrektorów szkół tzn. chodzi o marketing, na politykę kadrową, Komisja Oświaty 

moŜe jedynie ograniczać skalę godzin ponadwymiarowych, godzin doraźnych zastępstw. 

Według radnego przeraŜający jest fakt, Ŝe 40% pracowników szkół ponadgimnazjalnych  

i szkoły specjalnej nie mieszka na terenie powiatu pińczowskiego, co oznacza, Ŝe polityka 

kadrowa nie jest skierowana na mieszkańców powiatu pińczowskiego. Radny Jacek Kapałka 

podziękował Zarządowi Powiatu, Pani Teresie Gładysz i Pani Joannie Słoninie, za to, Ŝe 

udało się pozyskać autobus dla Fundacji Złote Serce, a ponadto Fundacja wystąpiła do 

Starostwa otrzymując pozytywną decyzję na otworzenie szkoły w Umianowicach. Szkoła ta 

przeznaczona jest dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 4 oddziały ze szkoły 

przy Fundacji w Pińczowie zostanie przeniesione do Umianowic, docelowo będzie tam 

internat dla 20 dzieci i docelowo za 2-3 lata wybudowano by tam centrum autyzmu. Radny 

oznajmił, Ŝe są juŜ chętni do uczęszczania do tej szkoły, zapewnił (aby nie robić konkurencji 

dla szkoły specjalnej prowadzonej przez powiat) Ŝe są to dzieci z poza terenu powiatu 

pińczowskiego. Radny dodał, Ŝe ani starosta buski, ani jędrzejowski, ani kielecki  

i kazimierzowski nie podpiszą Ŝadnego skierowania do szkoły specjalnej publicznej, 

poniewaŜ powiedzą, Ŝe mają taką szkołę na terenie własnego powiatu, co oznacza, Ŝe dzieci, 

które przychodzą do Fundacji są z poza terenu powiatu pińczowskiego poniewaŜ do szkoły 

niepublicznej nie potrzebne są skierowania. Radny powiedział, Ŝe Fundacja zatrudnia  

79 pracowników na umowy o pracę  i 11 nauczycieli na umowy zlecenia, wśród których są 

nauczyciele emeryci, w sumie jest 90 pracowników, z tego 12 pań jest na urlopach 

macierzyńskich, a w administracji i obsłudze pracuje 23 osoby. Fundacja chciałaby otworzyć 

w Umianowicach szkołę zawodową o profilu ogrodnik co oznacza, Ŝe od 1 września 

prawdopodobnie będzie zatrudnione około 17-20 osób.  

Radny podziękował Wójtowi Gminy Kije Panu Krzysztofowi Słoninie za organizację, 

zarządzenie i przygotowanie terenu Gminy Kije do inwestowania na jej terenie.  

 Głos zabrał radny Piotr Zachariasz, który odniósł się do wypowiedzi radnego 

Ireneusza Gałuszki w sprawie parkingu za PUP. Radny Piotr Zachariasz powiedział, Ŝe nowy 



bezpłatny parking został wybudowany na ul. Republiki Pińczowskiej, którym administruje 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.      

 Głos zabrał Pan Starosta, który odniósł się do powyŜszych wypowiedzi:  

− udroŜnienie rowów i przeczyszczenie przepustów - jest 330 km dróg czyli poboczy 660 

km, są pewne zaległości związane z brakiem sprzętu i Zarząd podjął decyzję, Ŝeby 

doposaŜyć Powiatowy Zarząd Dróg w odpowiedni sprzęt. Problem, o którym mówi radny 

Michał Leszczyński to melioracja i problem ten będzie się powtarzał, a ponadto rów, za 

który odpowiada PZD ma za zadanie odprowadzać wodę z jezdni, a nie spływającą z pól, 

ale na pewno temat ten będzie poruszony na konwencie starostów,      

− czerwony autobus – autobus ten na pewno nie dojedzie do Działoszyc, poniewaŜ MPK 

jeździ tylko do 50 km., ponadto trzeba wziąć pod uwagę, prywatnych przewoźników, dla 

których czerwony autobus byłby konkurencją. Pan Starosta poinformował, Ŝe najbliŜszy 

konwent w Buku Zdroju będzie poświęcony zmianie ustawy o transporcie drogowym, 

− dworzec PKS – wyceniony jest na 4 mln. Burmistrz „trzyma rękę na pulsie”, ale obecny 

właściciel Ŝąda zbyt duŜej kwoty,  

− zadłuŜenie szpitala – nastąpiło tu jakieś niedoinformowanie. 4 lata temu szpital miał 

zadłuŜenie 80 tys. zł. Dyrektor wyłoniony w konkursie miał za zadnie wyhamować 

zadłuŜenie i schodzić z zadłuŜenia co mu się udało. Po 4 latach zadłuŜenie jest poniŜej  

4 mln. W roku bieŜącym sytuacja się nie poprawia, ale związane jest to z pakietem 

onkologicznym, do podpisania którego zostały zmuszone wszystkie szpitale, a nie są to 

dodatkowe środki, ale wyodrębnione z tego co się naleŜało na chirurgię i nie wykonując 

przypadków onkologicznych nie ma za to środków finansowych. W programie RPO 

samorząd województwa zadbał o swoje szpitale pomijając szpitale powiatowe.  

Pan Starosta poinformował, Ŝe jest problem z lekarzami, lekarz Ŝyczy sobie za dyŜur za 

godzinę od 50 do 110 zł,  

− Nieprowice ściąć i utwardzić odcinek drogi – zostaną podjęte działania w tym temacie, 

wcześniej nie było to moŜliwe ze względu na brak odpowiedniego sprzętu,  

− podstrefy ekonomiczne – temat ten analizowany jest na Zarządzie, ale Zarząd zwróci się 

do gmin poniewaŜ jest to w gestii gmin,  

− pulmonolog – została odbyta debata z Dyrektorem ZOZ na temat sytuacji szpitala  

i kierunków rozwoju. Planuje się zorganizować spotkanie nakierowane na współpracę. 

Uczestniczyli by w nim Zarząd Powiatu, Dyrekcja szpitala, kierownicy POZ-ów z gmin, 

wójtowie, burmistrzowie. JeŜeli otworzy się przy szpitalu POZ to ściągnie się tylko 



mieszkańców w Pińczowa, a za deficyt Burmistrz musiałby dopłacać, dlatego teŜ trzeba 

sprawdzić czy o się opłaca, i trzeba wziąć pod uwagę czy myśli się „tylko o sobie” czy o 

współpracy,  

− szkoły – Pan Starosta oznajmił, Ŝe nie wchodzi się w kompetencje dyrektorów szkół. 

Zostali oni wyłonieni w drodze konkursu, komisje konkursowe są szerokie, mają plan 

finansowy, wiedzą jakie są zadania i cele Zarządu i je realizują. Zarząd jest do dyspozycji 

szkół i moŜe pomóc w promocji szkół. Pan Starosta odniósł się do kwestii współpracy  

z Fundacją Złote Serce. Oznajmił, Ŝe Zarząd nie boi się konkurencji, a nawet przeciwnie. 

Fundacja zatrudnia osoby z powiatu pińczowskiego. Okres wzmoŜonej aktywności  

w poszukiwaniu osób do szkół specjalnych się zakończył przy czym jest nierówność 

traktowania podmiotu publicznego i niepublicznego, poniewaŜ subwencje do szkół 

publicznych nalicza się 30 września roku poprzedniego i potem jest ona praktycznie 

nieruchoma, natomiast szkoły niepubliczne w trakcie roku pozyskują nowe dzieci..  

Pan Starosta oznajmił, Ŝe nie ma moŜliwości niedofinansować oświaty, według obliczeń 

Zarządu dofinansowanie będzie na poziomie 1 mln-1,5 mln i Zarząd na taki wydatek jest 

przygotowany. Starosta dodał, Ŝe łatwo jest coś skreślić w projektach organizacyjnych,  

coś ująć, ale pod wszystkimi cyferkami są, ludzie mający na utrzymaniu rodziny i nie 

moŜna z miesiąca na miesiąc zaskoczyć ich złą wiadomością. Jest to problem dla Zarządu 

aby osiągnąć cel nie krzywdząc nikogo i na pewno nie jest moŜliwe zrobić tego  

w jeden rok.  

 

Głos zabrał radny Bogusław Chałuda, który powiedział, Ŝe na jednej z sesji 

wnioskował o to aby odnowić, a nawet wymienić tablice witające powiat pińczowski.  

Pan Starosta powiedział, Ŝe Zarząd podjął decyzję o odnowieniu tablic w kolorze 

odblaskowym przy pomocy Powiatowego Zarządu Dróg podczas rozmontowania  

i montowania tych tablic.   

 

Obrady sesji zakończyły się o godz. 1040. 

Protokołowała: M. Budera  

 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

 
/-/ Marek Omasta 

 


