PROTOKÓŁ NR XXVII/2017
z sesji Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 18 maja 2017 roku
Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.815.
Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał:
− w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata
2017-2032,
− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
7. 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 Bogusław Chałuda, Iwona Chlewicka,
Andrzej Kozera), 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.
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 jednogłośnie – 14 głosów „za”.

Ad.4.
Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata
2017-2032
Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032 (załącznik
nr 3). Powiedziała, że w projekcie uchwały chodzi głównie o zabezpieczenie środków na
projekt pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Podniesienie jakości
i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat
pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne LO oraz ZSZ.
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania.
Głos zabrał radny Jacak Kapałka. Zapytał jaka wartość projektu w kwestii oświaty.
Pani Skarbnik powiedziała, że całość projektu to 2.955 zł podzielone na dwa lata.
Głos zabrał Pan Zbigniew Kierkowski Starosta Pińczowski, który powiedział, że są też
wyniki projektu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski dla szkół zawodowych
i pińczowski Zespół Szkół Zawodowych ma przeznaczone ponad 100 tys. zł. Ponadto jest
rozstrzygnięcie Projektu pn. Europejskie staże zawodowe w zasadniczych szkołach
zawodowych i pińczowski Zespół Szkół Zawodowych otrzymał 123 tys.euro. Obecnie jest
jeszcze jeden projekt na 1 mln. zł., który jest w ocenie. Projekt ten jest uzupełnieniem
projektu 7.4. Pan Starosta dodał, że Dyrektor LO będzie składała projekt „Kołłątajowska
fabryka inżynierów”. Obecnie powiat czeka na rozstrzygnięcie konkursu Ministra Sportu
gdzie złożony został projekt budowy boiska wielofunkcyjnego na górnym boisku przy
Zespole Szkół Zawodowych.
Opinię do projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów (załącznik nr 4).
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14 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 5).
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie było
Opinię do projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów (załącznik nr 6).

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosach „za”.
Ad.5.
W punkcie głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który powiedział, że brak jest
w przychodniach przyszpitalnych specjalistów. Radny oznajmił, że miasto Pińczów wykupiło
dworzec PKS w Pińczowie. Stwierdził, że powiat powinien pomóc gminie, aby zrobić z tego
miejsca wizytówkę powiatu. Następnie radny zapromował klub sportowy działający przy LO
w Pińczowie, który działa na arenie światowej. Radny poprosił, aby wesprzeć jednego ze
sportowców tego klubu, który jest wicemistrzem świata w karate Pana Jacka Strączkiewicza.
Sportowiec ten startuje w mistrzostwach w Tokio i zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe,
ponieważ koszty wyjazdu jakie musi pokryć zawodnik to 10 tys. zł.
Głosu udzielono Panu Jackowi Strączkiewiczowi sportowca karate, który powiedział,
że chciałby pokazać się w Tokio z jak najlepszej strony i dlatego prosi o pomoc finansową.
Radny Jerzy Kułaga powiedział, że ze sprawą Pana J. Strączkiewicza wystąpił do
Wojewody, Marszałka i Burmistrza Pińczowa. Ponadto wystąpi jeszcze do prywatnych
przedsiębiorców.
Głos zabrał Pan Starosta, który zaprosił wszystkich radnych na spotkanie
informacyjno-promocyjne budowania nowego nowoczesnego partnerskiego oblicza Zespołu
Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcącego, podczas którego podpisana zostanie
Pre-umowa dla Projektu „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach
w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie
dydaktyczne,

infrastrukturalne

Liceum

Ogólnokształcącego

oraz

Zespołu

Szkół

Zawodowych”.
Pan Starosta omówił następie temat dróg. Powiedział, że pierwsza droga, która
przeszła z „powodziówek” jest już zrobiona w miejscowości Bugaj. Po 20 maja będzie
robiona droga w miejscowości Korce oraz Sadek-Polichno. Powiat jest też po rozstrzygnięciu
przetargu ze „schetynówek”. Wojewoda wysłała kolejne trzy zadania do Ministra Spraw
Wewnętrznych i trzeba teraz czekać na akceptację. Pan Starosta poinformował, że w dniu
dzisiejszym Pan Jerzy Trzepatowski z Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu jest
z wizytą w Ministerstwie Rolnictwa w sprawie Pałacu i Parku w Chrobrzu. Wojewódzki Dom
Kultury zainteresowany jest tym terenem. Jest to jedyna szansa na pozyskanie jakichkolwiek
środków. Pan Starosta odniósł się do rewitalizacji. Wspólnie z Burmistrzem przyjęto trzy
zadania: fotowoltaika na hali, plac zabaw umysłowych, parking. Zgoda została przyzna na
fotowoltaikę i

plac zabaw. Odnosząc się to tematu szpitala, Pan Starosta oznajmił,

że rozmowy cały czas trwają. Konkursy do, których powiat chce wystartować, na razie są
wstrzymywane. Podobnie jest z programem geodezji odnośnie ewidencji gruntów
i budynków. Pan Starosta odniósł się następnie do wypowiedzi radnego Jerzego Kułagi
w sprawie braku specjalistów w przychodniach. Trzeba określić czyje to działanie.
Radny Zbigniew Koniusz powiedział, że sprawa specjalistów w przychodniach
przyszpitalnych należy do powiatu.
Przewodniczący Rady powiedział, że sprawą tą winna zająć się Komisja Zdrowia.
Radny Jerzy Kułaga odniósł się do artykułu prasowego z dnia 22 kwietnia 2017 roku,
w którym to zamieszczony został ranking szpitali gdzie pińczowski szpital jest na 19 miejscu
z tym, że jest to ranking na lata 2014-2016. Radny dodał, że w latach tych istniał jeszcze
oddział ginekologiczno-położniczy. Radny zastanawia się jakie miejsce obecnie zajmie
pińczowski szpital po tym jak oddział został zamknięty.
Ad.6.
W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
Ad.7.
Obrady zakończono o godz. 945.
Protokołowała: M. Budera

Przewodniczący Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka

