PROTOKÓŁ NR XXX/2017
z sesji Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 25 sierpnia 2017 roku
Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.900.
Lista obecności radnych stanowi 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 funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie
powiatu przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach o/ Pińczów:
− wystąpienie Kierownika Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o/Pińczów,
− opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
− dyskusja.
6. Działania Powiatowej Izby Rolnej w Pińczowie na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie:
− wystąpienie Przewodniczącego Powiatowej Izby Rolnej w Pińczowie,
− opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
− dyskusja.
7. Podjęcie uchwał:
−

w sprawie zmiany w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,

−

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/146/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia

20 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2017 roku ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
−

w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 40 w Pińczowie

stanowiącego własność Powiatu Pińczowskiego,
−

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

−

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na wykonanie

przebudowy i remontu dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego

pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”
przewidywana do realizacji w 2018 roku z udziałem środków z budżetu państwa.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący Rady Powiatu radny Ireneusz Gołuszka otworzył obrady sesji.
Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan
17 radnych obecnych jest 14 radnych (nieobecny radny Jacek Kapałka, Irena Moskwa, Marek
Omasta), 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. Uwag nie
było.
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów „za”.

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 przy – 13 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymuję się”.

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 - 14 głosów „za” .

Na obrady sesji przybyła radny Marek Omasta.
Stan radnych – 15 radnych.

Ad.5.
Przystępując do realizacji pkt 5 o zabranie głosu poproszono Pana Kazimierza Dudę
Kierownika Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Rejon
Pińczów, który przedstawił Informację o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego,
realizowanych na terenie powiatu przez ŚODR o/Pińczów (załącznik nr 4).
Pan Kazimierz Duda powiedział, że Ośrodek poza wymienionymi w informacji
zadaniami prowadzi tez różnego rodzaju konkursy np.; Bezpieczne gospodarstwo rolne,
Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.
Pan Kierownik poinformował, że w tym roku najbardziej w przymrozkach ucierpiała gmina
Pińczów i gmina Złota.
Opinię do przedstawionej informacji przedstawił Przewodniczący Komisji Rolnictwa
Leśnictwa i Ochrony Środowiska radny Michał Leszczyński (załącznik nr 5).
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.
Radny Jerzy Kułaga zapytał ile wniosków pomocowych zostało opracowanych dla rolników
w ramach programu PROW. Radny zapytał ponadto, w jaki sposób jest finansowany udział
w pracach komisji klęskowych podczas szacowania szkód.
Pan Kierownik powiedział, że wniosków zostało zrobione ponad 1300 w tym też wnioski
o dopłaty. Jeżeli chodzi o Młodego rolnika to ponad 30, odnośnie zalesienia nie wpłynął
żaden wniosek. Konstytuując swoją wypowiedź Pan Kierownik powiedział, że jeżeli chodzi
o komisje klęskowe to gmina zapewnia transport na terenie gminy, Ośrodek Doradztwa
ponosi koszty delegacji pracownika.
Zabierając głos radny Piotr Zachariasz powiedział, że występuje w imieniu rolników
ekologów z pytaniem jak po śmierci Pana Stefana Zasady z Eko-Zasada będzie funkcjonować
gospodarka ekologiczna na terenie powiatu, czy będzie delegowana osoba, która się tym
zajmie.
Pan Kierownik powiedział, że ustalenia w tej kwestii zostały już podjęte. Wszystkich
rolników przejmie ŚODR o/Pińczów ponieważ w ŚODR pracuje specjalista od ekologii
ponadto jest czterech pracowników zajmujących się programami rolno-środowiskowymi,
a takie też były w Eko-Zasada. W kwestiach tych ŚODR ściśle współpracuje z Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Radny Jerzy Kułaga powiedział, że istnieje Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Rolników Indywidualnych. Powiedział, że słyszał iż Związek ten ma przejąć sprawy ekologii.
Zapytał czy pan Kierownik wie coś w tej sprawie.
Pan Kierownik powiedział, że nie wie nic na ten temat. Powiedział, że członek z tego
Związku musiałby mieć uprawnienia rolno-środowiskowe. Zawiadowanie Biurem Pana
Zasady było płacone przez jednostkę nadrzędną finansowaną przez budżet państwa. Biuro to
zostało stworzone do koordynacji na województwo świętokrzyskie. Nie wiadomo jakie
decyzje podejmie główna dyrekcja Eko-Zasada.
Powyższa informacja została przyjęta.

Ad.6.
Przystępując do realizacji pkt 6 Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali
w materiałach na sesję szczegółową Informację na temat działania Powiatowej Izby Rolnej
w Pińczowie na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie (załącznik nr 6).
Opinię do informacji przedstawił Przewodniczący Komisji Rolnictwa Leśnictwa i ochrony
Środowiska radny Michał Leszczyński (załącznik nr 7).
Przewodniczący rady zapytał czy są pytania.
Radny Jerzy Kułaga zapytał skąd Izba bierze środki na realizację wniosków oraz w jaki
sposób Izba bierze udział w finansowaniu Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Pan Henryk Szmit powiedział, że jeżeli chodzi o finansowanie Izby to wszystkie Izby dostają
2% podatku rolnego od każdej gminy. Za te środki opłaca się pracowników, delegacje,
zarząd, zwrot kosztów podróży Komisji wyjeżdżającej do szkód. Jeżeli chodzi
o dofinansowanie Kół i Ochotniczych Straży to Izba nie ma możliwości dofinansowania.
Pan Henryk Szmit podziękował za zaproszenie na sesję, oraz Zarządowi do dobrą współpracę.
Powyższa informacja została przyjęta.

Ad.7. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Głos zabrał Pan Bartosz Stemplewski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie, który przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Pińczowie (załącznik nr 8).

Dyrektor powiedział, że zmiany wynikają ze znowelizowanej ustawy o działalności leczniczej
oraz obowiązku posiadania przez szpitale, które wchodzą do sieci Nocnej Opieki Lekarskiej
i Pielęgniarskiej.
Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Zbigniew Koniusz Przewodniczący Komisji
Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 9). Przewodniczący
Rady zapytał czy są uwagi lub pytania.
Radny Jerzy Kułaga powiedział, że oddział chorób wewnętrznych i oddział chirurgii ogólnej
jest finansowany z sieci. Zapytał jak finansowany będzie oddział okulistyki jednego dnia
i oddział kardiologii.
Dyrektor powiedział, że oddziały te nie będą finansowane z sieci tylko po staremu przez
Narodowy Fundusz Zdrowia. Dyrektor poinformował, że do sieci w ogóle nie wchodzą
oddziały jednodniowe. Obecnie podejmowane są działania do złożenia oferty odnośnie
okulistyki jednego dnia. Jeżeli chodzi o kardiologię to wpis do statutu tego oddziału był
wynikiem obaw, że może się okazać iż nie będzie kardiologii na terenie powiatu. Zarząd
INTERCARD-u nie zdecydował się aby dokonać cesji kontraktu ponieważ zamierza
przystąpić do konkursu. Jeżeli INTERCARD skutecznie zawrze umowę to wtedy oddział
zostanie wykreślony ze statutu ZOZ.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy - 13 głosach „za” (radny: Ryszard
Barna, Andrzej Cepak, Bogusław Chałuda, Iwona Chlewicka, Marek Długosz, Andrzej
Głogowiec, Ireneusz Gołuszka, Zbigniew Kierkowski, Zbigniew Koniusz, Michał
Leszczyński, Marek Omasta, Zbigniew Szczepański, Piotr Zachariasz) 2 głosach
„wstrzymuje się” (radny: Jerzy Kułaga, Andrzej Kozera).

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/146/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 marca
2017 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2017 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 XXV/146/2017 Rady
Powiatu w Pińczowie z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań finansowanych
w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(załącznik nr 10).

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Zbigniew Koniusz Przewodniczący Komisji
Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 11). Przewodniczący
Rady zapytał czy są uwagi lub pytania.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie - 15 głosów „za”.

−

w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 40 w Pińczowie

stanowiącego własność Powiatu Pińczowskiego,

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie wynajęcia
pomieszczeń w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 40 w Pińczowie stanowiącego własność
Powiatu Pińczowskiego, radni otrzymali w materiałach na sesję (załącznik nr 12).
Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Bogusław Chałuda Członek Komisji Budżetu
i Finansów (załącznik nr 13). Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.
W wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie - 15 głosów „za”.

- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 14).
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie było.
Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Bogusław Chałuda Członek Komisji Budżetu
i Finansów (załącznik nr 15).
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosów „za”.

−

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na wykonanie

przebudowy i remontu dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu
Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019” przewidywana do realizacji w 2018 roku z udziałem środków z budżetu
państwa
Głos zabrał Pan Sławomir Kobus Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie, który
przedstawił projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie
powiatu na wykonanie przebudowy i remontu dróg powiatowych realizowanych w ramach

Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019” przewidywana do realizacji w 2018 roku z udziałem środków
z budżetu państwa (załącznik nr 16).
Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Bogusław Chałuda Członek Komisji Budżetu i
Finansów (załącznik nr 17).
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania.
Radny Marek Omasta zapytał o drogę Skrzypiów-Młodzawy-Kozubów-Zawarża, o który
odcinek drogi chodzi w uchwale.
Pan

Sławomir

Kobus

powiedział,

że

od

skrzyżowania

z

drogą

wojewódzką

w Skrzypiowie w stronę Młodzaw.
Radny Michał Leszczyński zapytał o strukturę finansowania.
Pan Sławomir Kobus powiedział, że powiat zabezpiecza 50%, cztery gminy (Kije, Michałów,
Pińczów, Złota) zabezpieczają po 25% środków.
Radny Michał Leszczyński zapytał z czego wynika konieczność partycypacji gmin.
Głos

zabrał

Starosta

Pińczowski

Pan

Zbigniew

Kierkowski,

który

powiedział,

że zmiany warunków programu spowodowały, że teraz nie jest obligatoryjna potrzeba
finansowania przez gminy 25%. Jednakże jeżeli gminy podtrzymują swoją partycypację to
powiat dbając o swoje dochody podtrzymał realizację tego zadania w taki sposób. Niektóre
z tych czterech gmin wyrażają chęć partycypacji jeszcze kolejnych zadań.
Radny Bogusław Chałuda powiedział, że samorząd gminy Działoszyce wysłał pismo
odnośnie partycypacji. Zapytał jaki argument wytoczyła gmina nie zgadzając się na
partycypację.
Pan Starosta powiedział, iż argumentem było to, że gmina Działoszyce realizuje wiele
inwestycji i nie ma środków na udział w tym programie.
Radny Michał Leszczyński obawia się tego, że o decyzji remontu lub nie danej drogi będzie
decydować nie jej stan techniczny a udział gminy w partycypacji.
Pan Starosta powiedział, że program ten zawsze był realizowany przy partycypacji gmin.
Radny Marek Omasta zapytał o drogę 0070Tdł. 990 mb czy to jest odcinek od Zagości do
Skotnik.
Pan Starosta powiedział, że nie, jest to dalszy ciąg odcinka obecnie remontowanego Wola
Zagojska-Zagość.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosów „za”.

Ad.8.
Przystępując do realizacji pkt 8 Przewodniczący Zarządu przedstawił Informację
z pracy Zarządu Powiatu (załącznik nr 18).

Ad.9.
W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.

Ad.10.
W punkcie tym radny Michał Leszczyński poprosił o przyspieszenie remontu dróg
doraźnych, już rozpoczętych, na terenie gminy Działoszyce.
Pan Sławomir Kobus powiedział, że zadania są realizowane cały czas.
Radny Jerzy Kułaga poprosił aby od strony Skrzypiowa uruchomić dodatkowy pas na prawą
stronę, co znacznie usprawniłoby ruch zwłaszcza w dni targowe.
Radny Marek Omasta zwrócił się do Zarządu, aby wybudować rondo koło placu targowego w
Pińczowie.
Wicestarosta Pińczowski Pan Ryszard Barna powiedział, że do 5 lat od inwestycji nie można
tu nic zrobić, ponieważ droga ta była robiona z środków unijnych.
Radny Jerzy Kułaga zaapelował, aby zrobić coś w kierunku poprawy chodnika i drogi koło
miejsca jego zamieszkania.
Zabierając głos Starosta Pińczowski Pan Zbigniew Kierkowski zaprosił radnych na Dożynki
Powiatowe.

Ad.11.
Obrady zakończono o godz. 1000.
Protokołowała: M. Budera

