PROTOKÓŁ NR XII/2015
z sesji Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2015 roku
Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.905.
Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Proponowany porządek obrad sesji:
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. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji:
− wystąpienie Dyrektora Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji,
− opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
− dyskusja.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027:
− wystąpienie Skarbnika Powiatu,
− opinia Komisji Budżetu i Finansów,
− dyskusja,
− podjęcie uchwały.
7. Uchwalenie budżetu powiatu na 2016 rok.
− wystąpienie Skarbnika Powiatu,
− opinia Komisji Budżetu i Finansów,
− dyskusja,
− podjęcie uchwały.
8. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na 2016 rok.
9. Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2016 rok:
− Komisji Rewizyjnej,
− Komisji Budżetu i Finansów,
− Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
− Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
− Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,

− Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu.
10. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
11.Sprawozdanie z kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej od początku kadencji.
12. Sprawozdanie z pracy stałych Komisji Rady Powiatu od początku kadencji:
−

Komisji Budżetu i Finansów,

− Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
− Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
− Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
− Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu.
13.Podjęcie uchwał:
− w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia
26 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych w 2015 roku
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
− w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2016 roku,
− w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
− w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających,
− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne,
− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
14. Informacja z pracy Zarządu.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
17.Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący Rady Pan Marek Omasta 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 jest władna do podejmowania uchwał.

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.
Głos zabrał radny Michał Leszczyński, który uważa, że pkt 12 porządku obrad
powinien być w przyszłości omawiany na początku roku, a nie na koniec, po to aby móc
sporządzić kompletne sprawozdanie z prac Komisji.
Przewodniczący Rady oznajmił, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać takiej
zmiany w przyszłości.
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
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.
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z wykonania uchwał radni
otrzymali w materiałach na dzisiejszą sesję (załącznik nr 3). Następnie przystąpił do
głosowania nad przyjęciem sprawozdania.
W wyniku głosowania sprawozdanie z wykonania uchwał zostało przyjęte
jednogłośnie – 16 głosów „za”.

Ad.5.
W punkcie tym Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Michałowi Klamińskiemu
Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, który
poinformował, że Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji zostało przedstawione na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego
(załącznik nr 4). Dyrektor poinformował, że 13 lutego 2016 roku wspólnie z Pińczowskim
Samorządowym Centrum Kultury będzie zorganizowany Koncert Zespołu „Strachy na
Lachy”, a 10 stycznia 2016 roku Finał Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Następnie
zapytał czy są uwagi, pytania.
Głos zabrał radny Ireneusz Gołuszka, który uważa, że Ośrodek powinien podjąć
współpracę z uczniowskimi klubami sportowymi z terenu powiatu oraz z kierownikami
sąsiednich hal w celu organizacji wspólnych imprez. Dodał, że można by tez pomyśleć
o Lidze Futsalu.
Radny Jerzy Kułaga zaproponował, aby utworzyć w każdej gminie sekcję
pingpongową, która by potem przeszła na szczebel powiaty. Radny oznajmił, że od

1 września są opłaty za korzystanie z hali, zapytał czy instytucje, które korzystały z hali
ponosiły koszty z tego tytułu.
Dyrektor POKSTiR powiedział, że Gimnazjum i Klub sportowy NIDA nie ponosili
opłat, pozostałe instytucje mają płatne umowy. Jeżeli chodzi o turniej pingponga można go
organizować.
Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze pytania. Pytań nie było.
Opinię do powyższego sprawozdania przedstawiła radna Iwona Chlewicka
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji (załącznik nr 5).

Ad.6.
W punkcie tym o zabranie głosu poproszono Panią Annę Różycką Skarbnika Powiatu,
która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 20162027 (załącznik nr 6).
Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr 2426/2015 II Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu
Pińczowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027 (załącznik
nr 7).
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.
Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Ireneusz Gołuszka Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów (załącznik nr 8).
Projekt uchwały odczytał radny Bogusław Chałuda Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 16 głosów „za”.

Ad. 7.
Przystępując do realizacji pkt 7 o zabranie głosu poproszono Panią Annę Różycką
Skarbnika Powiatu, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na 2016 rok (załącznik nr 9).
Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr 2425/2015 II Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu
Pińczowskiego na 2016 rok (załącznik nr 10).

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Ireneusz Gołuszka Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów (załącznik nr 11). Radny stwierdził, że w temacie tym swój

punkt powinien mieć też Przewodniczący Zarządu i wypowiedzieć się w kwestii planowanego
budżetu.
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.
Radny Andrzej Cepak powiedział, iż uważa że w roku 2015 nic szczególnego się nie
wydarzyło. Stwierdził, że budżet na 2016 rok wygląda jeszcze gorzej niż poprzedni. Dodał,
że Komisja Rewizyjna, której jest Przewodniczącym stwierdziła, iż wnioski kierowane do
Zarządu były tylko skierowane i nie ma na nie odpowiedzi. Komisja ta przeprowadziła
kontrolę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie i mając na uwadze wyniki tej kontroli
oraz wysunięte wnioski radny stwierdza, że w przyszłorocznym budżecie nic w tej kwestii się
nie dzieje.
Radny Ireneusz Gołuszka powiedział, że odbyło się spotkanie z firmą, która
zaprezentowała program mogący wejść do ZOZ-u jako pewna restrukturyzacja, ale trzeba tu
szybko działać. Według radnego przyszłoroczny budżet jest budżetem tzw. „na przetrwanie”,
który pozwoli odbić się od dna.
Radny Jacek Kapałka wypowiedział się w kwestii oświaty. Komisja Oświaty
rozpoczynając swoją działalność napotkała się z bardzo trudną sytuacją w szkołach.
W styczniu 2015 roku podjęto drastyczne ruchy, które spowodowały oszczędności. Radny
stwierdził, że złe zarządzanie powoduje, że powiat musi do oświaty dopłacać. Radny poprosił
radnych o wstrzymanie się w kwestii oceniania oświaty do 2016 roku (do 30 czerwca),
ponieważ uważa, że sytuacja w szkołach powinna zmieć się na lepsze. Radny dodał,
że dobrym pomysłem byłoby założenie w Pińczowie Rodzinnego Domu Dziecka po to, aby
nie przekazywać dotacji celowej do Kazimierzy Wielkiej – tam taki Dom funkcjonuje.
Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski, powiedział, że nie zgadza się z opinią na
temat budżetu na 2015 rok. Starosta podał kilka przykładów co w tym roku zostało robione.
Wyasfaltowano 18 km 180 m za kwotę 5 mln 400 tys. zł. z czego środki z zewnątrz to 4 mln
261 tys. zł, a tylko 1 mln 139 tys. zł. to kwota wyasygnowana z budżetu powiatu, Powiatowy
Zarząd Dróg został wyposażony w nowoczesny sprzęt do właściwego utrzymania poboczy w
o wartości 1 mln 156 tys. zł., zakończono informatyzację szpitala - dofinansowanie z RPO
WŚ wynosiło prawie 900 tys. zł., zakupiono laser na rehabilitację oraz urządzenie do
odczytywania funkcji życiowych, zakończono program „e-Geodezja cyfrowy zasób
geodezyjny
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Infrastruktury Informatycznej JST” dla powiatu pińczowskiego. Starosta dodał, że dotacje
celowe np. Rodzinny Dom Dziecka w Kazimierzy jest ważnym zadaniem dla powiatu. Powiat
pińczowski ma pod opieką 39 rodzin zastępczych, w których przebywa 62 dzieci, średni koszt

utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej stanowi kwotę od 600-1200 zł. miesięcznie.
Ponadto w placówkach opiekuńczych znajduję się 11 dzieci z naszego powiatu, których koszt
utrzymania wynosi ok. 4.000 zł. miesięcznie. Kontynuując Pan Starosta powiedział, że
Powiatowy Urząd Pracy na staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, dostosowanie
stanowisk pracy, szkolenia przekwalifikujące pozyskał z różnych funduszy - POWER, RPO
WŚ i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 3 mln. 980 tys. zł. Do działań jakie zostały
wykonane w 2015 roku należy jeszcze zliczyć stanowisko ogólnego dostępu do internetu na
hali – 50 tys. zł, wykładzina na hali – 40 tys., wyposażenie w Specjalnym Ośrodku SszkolnoWychowawczym – 113 tys. zł., realizacja przez Zespół Szkół Zawodowych staży
zagranicznych – prawie 50 dzieci skorzystało z tych staży. W dalszej części swojej
wypowiedzi Pan Starosta odniósł się do budżetu na 2016 rok, który nie jest najlepszy, jest
tylko 1 mln na inwestycje, ale zabezpieczone są wszystkie inne zadania nałożone ustawą na
powiat. Pan Starosta dodał, że nie da się wciągu jednego roku zbilansować, zadłużenie jest ale
nie powstało ono ze złego zarządzania. W 2014 roku na oświacie zadłużenie wynosiło
2 mln. zł., obecnie zostało ono zmniejszone o około 1 mln. zł. Starosta odniósł się do sprawy
Zespołu Opieki Zdrowotnej. Powiedział, że nie da się na razie poczynić konkretnych kroków
w ZOZ-ie ponieważ nie wiadomo jakie zmiany w tej kwestii wprowadzi nowy rząd. Zarząd
pomysły ma, ale trzeba poczekać. Starosta dodał, że budżet na 2016 jest budżetem
asekuracyjnym przygotowujący na ewentualne środki unijne.
Radny Jacek Kapałka powiedział, że odczuł sarkazm w wypowiedzi, odnośnie tego,
że trzeba było dopłacić do niepublicznych szkół 450 tys. zł. Oznajmił, że to prawda,
że po dzisiejszej sesji Fundacja Złote Serce otrzyma 240 tys. zł., pozostałe szkoły otrzymają
po 200 tys. zł., ale Fundacja zatrudnia obecnie 101 osób, 78 osób na umowę o pracę,
13 emerytów nauczycieli i 10 umów zleceń. Rada Powiatu powinna chwalić takie inicjatywy.
Radny Andrzej Kozera powiedział, że kwota budżetu przez ostatnie 3-4 lata spadła
z 40 mln. zł na 37 mln. zł.. Radny ma dyskomfort z tego tytułu, że ostrzegał poprzedni Zarząd
przez takimi skutkami jakie są. W poprzednich kadencjach rady w swoich wystąpieniach
ukierunkowywał wydatki publiczne na efektywność społeczną. Radny poprosił obecny
Zarząd o kierowanie się tą propozycją. Dodał, iż ruchy powodujące utrzymywanie się
kosztów powinny być przemyślane i szybko niwelowane. Radny odniósł się do sprawy opieki
zdrowotnej. Stwierdził, iż istnieje tzw. kompetencja, kto realizuje zadania w zakresie
lecznictwa specjalistycznego i jest to zdanie Marszałka, zadaniem powiatu w tej kwestii jest
zabezpieczenie zamkniętej opieki zdrowotnej w bardziej prostych wymiarach. Radny
stwierdził, iż daleki jest od tego, żeby publiczne specjalizacje przyniosły rozwiązanie

ekonomiczne. W poprzednich kadencjach Rady było przyjęte, że prostsze metody są
najbardziej efektywne. Radny stwierdził, że jest daleki od wprowadzania nowych
specjalizacji zwłaszcza w momencie gdy nie wiadomo jakie nowy rząd będzie miał pomysły.
Pan Starosta powiedział, że trudno się nie zgodzić z tym co powiedział radny Andrzej
Kozera, ale trudno też nie zauważyć, że w rankingu sięgania po środki unijne powiat
pińczowski znajduje się na 97 miejscu na 360 powiatów. Dodał, że Dyrektor NFZ
powiedziała, aby zamknąć oddział ginekologiczny, a otworzyć w tym miejscu ZOL, jednakże
nie o to chodzi. Chodzi o to aby stworzyć coś typu Intercard.

Projekt uchwały odczytał radny Bogusław Chałuda Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy: 12 głosach „za”
4 głosach „wstrzymuję się”.
Ad.8.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali w materiałach na
sesję projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2016 rok
(załącznik nr 12).
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.
Projekt uchwały odczytał radny Bogusław Chałuda Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie -16 głosów „za”.
Ad.9.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali w materiałach na
sesję projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów stałych Komisji Rady Powiatu na
2016 rok (załącznik nr 13).
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.
Projekt uchwały odczytał radny Bogusław Chałuda Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie 16 głosów „za”.

Ad. 10.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali w materiałach na
sesję projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok
2016 (załącznik nr 14).

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.
Projekt uchwały odczytał radny Bogusław Chałuda Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 16 głosów „za”.

Ad.11.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali w materiałach na
sesję Sprawozdanie z pracy kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej od początku kadencji
(załącznik nr 15).
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.
Projekt uchwały odczytał radny Bogusław Chałuda Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 16 głosów „za”.

Ad.12.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali w materiałach na
sesję Sprawozdanie z pracy stałych Komisji Rady Powiatu od początku kadencji (załączniki
nr 16,17,18,19,20).
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.
Projekt uchwały odczytał radny Bogusław Chałuda Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 16 głosów „za”.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę – godz. 1200.
Zakończenie przerwy – godz. 1210.
Stan radnych – 16 radnych

Ad.13.
Podjęcie uchwał:
− w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia
26 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych w 2015 roku
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Głos zabrała Pani Joanna Słonina Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2015 Rady Powiatu

w Pińczowie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych
w 2015 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(załącznik nr 21).
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.
Opinię do projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Członek Komisji
Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 22).
Obrady sesji opuścił radny Andrzej Kozera – godz. 1215.
Stan radnych – 15 radnych.

Projekt uchwały odczytał radny Bogusław Chałuda Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.

− w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2016 roku,
Projekt uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych
ogólnodostępnych terenie Powiatu Pińczowskiego w 2016 roku przedstawiła Pani Teresa
Gładysz Kierownik Wydziału Spraw Społecznych (załącznik nr 23).
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.
Opinię do projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Członek Komisji
Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 24).
Projekt uchwały odczytał radny Bogusław Chałuda Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.

− w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie (załącznik nr 25) przedstawiła Pani Teresa Gładysz Kierownik Wydziału Spraw
Społecznych.
Na obrady sesji przybył radny Andrzej Kozera – godz. 1220.
Stan radnych – 16 radnych.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.
Opinię do projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Członek Komisji
Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 26).
Projekt uchwały odczytał radny Bogusław Chałuda Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 16 głosów „za”.

− w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających,
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Jolancie Piekara Kierownikowi Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających (załącznik nr 27).
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.
Opinię do powyższego projektu uchwały przedstawił radny Michał Leszczyński
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska (załącznik nr 28).
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław
Chałuda.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 16 głosów „za”.

− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne,
Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne
(załącznik nr 29).
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie było.
Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Ireneusz Gołuszka Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów (załącznik nr 30).
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław
Chałuda.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie 16 głosów „za”.

− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 31).

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie było.
Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Ireneusz Gołuszka Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów (załącznik nr 32).
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław
Chałuda.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie 16 głosów „za”.

Ad.14.
W punkcie tym Przewodniczący Zarządu Powiatu Pan Zbigniew Kierkowski
przedstawił Informację z pracy Zarządu (załącznik nr 33).

Ad. 15.
Głos zabrał radny Ireneusz Gołuszka, który odniósł się do uroczystej sesji Rady
Powiatu z dnia 11 listopada 2015 roku. Zapytał dlaczego sesja ta odbyła się bez rozpoczęcia
sesji, bez występu uczniów.
Przewodniczy Rady powiedział, że ostatnio uczestnictwo zwłaszcza młodzieży na
sesji, rozpoczętej występem uczniów jest coraz mniejsze, stąd była decyzja aby występu nie
było. Przewodniczący poinformował, że być może kolejne uroczyste sesje będą odbywały się
całkiem w innym miejscu np. pod Pomnikiem Piłsudskiego.
Radny Ireneusz Gołuszka powiedział, że nie chodzi tylko o uczestnictwo młodzieży
ale i osób starszych. Oznajmił, że jest to dla niego niedopuszczające, aby sesje uroczyste taki
miały porządek.
Głos zabrał radny Andrzej Kozera, który powiedział, że w tym roku w święto
niepodległości minęła setna rocznica walk Józefa Piłsudskiego na Ponidziu i przez taką
organizację przeoczone zostało ważne historyczne wydarzenie. Radny popiera uwagę radnego
Ireneusza Gołuszki.
Radny Jerzy Kułaga zabierając głos zadał pytania odnośnie szpitala i szkół. Jak
ratować i ulepszać sytuację jaka zaistniała w 2015 roku (zadłużenie, jak rozwijać szpital, jakie
Zarząd ma pomysły, aby inwestować w szpital i szkoły).
Pan Starosta powiedział, że jeśli chodzi o szkoły to o 1 mln. zł. jest mniejsze
zadłużenie w szkołach, w szpitalu zadłużenie w ciągu czterech lat spadło o połowę. Dyskusja
na temat szpitala powstała ponieważ inne oddziały, które potrafiły wypracować zysk na
pokrycie strat oddziału ginekologicznego nagle im się to przestało udawać, a nawet
np. oddział chirurgiczny miał 20 tys. niedowykonań. Dyskusja na ten temat jest taka długa

ponieważ nie wiadomo czy nowy rząd nie zmieni finansowania służby zdrowia. Pan Starosta
dodał, że szpitale powiatowe są najgorzej finansowane, kliniczne finansowane są odgórnie,
a specjalistyczne u Marszałków, a najwięcej pacjentów trafia do szpitali powiatowych.

Ad.16.
Radny Andrzej Kozera zaproponował, aby radny Jerzy Kułaga jako reprezentant
Prawa i Sprawiedliwości monitorował i informował Starostę o tym, jak podejdzie rząd do
kwestii finansowania służby zdrowia. Radny dodał, że w poprzednich kadencjach było tak,
iż bez względu na to czy dany radny był z opozycji czy koalicji jeśli wiedział o czymś do
dawał sygnał, że dzieje się coś z czego można skorzystać.
Radny Jerzy Kułaga stwierdził, że od twego jest Komisja Zdrowia, która powinna to
monitorować. Ponadto stwierdził, że trzeba dać ludziom czas do działania i poczekać. Dodał,
że jeżeli tylko będzie miał jakieś wiadomości to na pewno o tym poinformuje.

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym, radnym, Zarządowi,
dyrektorom jednostek i pracownikom Starostwa za pracę w 2015 roku, składając jednocześnie
życzenia noworoczne.

Ad. 17.
Obrady zakończono o godz. 1250.
Protokołowała: M. Budera

Przewodniczący
Rady Powiatu
/-/ Marek Omasta

