PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2018
z sesji Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 27 marca 2018 roku
Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.905.
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. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie
powiatu za rok 2017
a) Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie,
b) Informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w powiecie:
− wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie
− wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie
− wystąpienie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pińczowie,
− wystąpienie Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
− dyskusja.
5. Informacja na temat działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –
funkcjonowanie sytemu dopłat dla rolników oraz realizacja programów pomocowych w
zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich:
− wystąpienie Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pińczowie,
− opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
− dyskusja.
6. Uchwalenie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020:
− wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie,
− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
− dyskusja,
− podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.

7. Uchwalenie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar
w Rodzinie na lata 2018-2022:
− wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie,
− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego ,
− dyskusja
− podjęcie

uchwały

w

sprawie

przyjęcia

do

realizacji

Powiatowego

Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2018-2022.
8.Podjęcie uchwał:
− w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek
oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania,
− w sprawie określenia zadań finansowanych w 2018 roku ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
− w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018
- 2033
− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
− w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
9. Informacja z pracy Zarządu.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12.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 13 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. Uwag nie
było.
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 13 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”.
Na obrady sesji przybył radny Jacek Kapałka – godz. 920.
Stan radnych 14 radnych.

Ad.4.
W punkcie tym Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Komendanta
Powiatowego Policji Pana Jarosława Kosika, który przedstawił Informację na temat
bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu pińczowskiego za 2017 rok (załącznik nr 3).
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.
Następnie o zabranie głosu poproszono Z-cę Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Pińczowie Pana Wojciecha Buskiego, który przedstawił Informacje na
temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu za 2017 rok (załącznik
nr 4).
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.
Komendanci złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczne.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali
Informację z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie (załącznik
nr 5) oraz Informację z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w powiecie
(załącznik nr 6).
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.
Radny Andrzej Kozera odniósł się do Informacji dotyczącej zarządzania kryzysowego.
Stwierdził, że jest ona chaotyczna z punktu widzenia ustawy o zarządzaniu kryzysowym
z 2007 roku. Informacja winna być oparta na racjonalnych przesłankach w/w ustawy
wychodząc z założenia, że należy rozdzielić dwa aspekty: powiatowy zespół zarządzania
kryzysowego i powiatowy zespół reagowania kryzysowego. W informacji są zawarte

elementy odnoszące się do reagowania kryzysowego niemniej jednak nie akcentują na jakim
etapie należy rozdzielić pracę zespołu zarządzania kryzysowego od prac zespołu reagowania.
Radny uważa, że temat zarządzania kryzysowego powinien być omawiany pierwszy, przed
wystąpieniami Komendantów. Radny stwierdził, że informacja jest lepsza niż w zeszłym
roku, jednakże wymaga ona większej systematyczności i oparcia o ustawę o zarządzaniu
kryzysowym.
Głos zabrał Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski. Powiedział, że na poprzedniej
sesji było przedstawione sprawozdanie odnoszące się do obrony cywilnej. Żeby uzyskać to
o czym mówi radny Andrzej Kozera trzeba by obie informacje połączyć. Pan Starosta
powiedział, że na przyszłość te dwa tematy zostaną przygotowane razem.
Przewodniczący Rady powiedział, że ustalając porządek obrad sesji wziął pod uwagę
to, że wystąpienia Komendantów i informacja z działalności OSP są częściami składowymi,
a podsumowanie składa Starosta.
Radny Andrzej Kozera odniósł się do Informacji z działalności OSP. Powiedział,
że Ochotnicze Straże Pożarne otrzymują drugi po oświacie stopień puli środków publicznych
samorządów. Radny powiedział, że trzeba by zadać pytanie jak te środki są wydatkowane.
Radny twierdzi, że dane zawarte w Informacji trzeba by zweryfikować ponieważ np. Zespół
Pełczyszczenie nie organizuje pod 20 lat Pożegnania i Otwarcia lata (a atak wynika
z informacji). Radny twierdzi, że trzeba takie rzeczy dokładnie precyzować ponieważ
powoduje to, że informacja jest niewiarygodna.
Zabierając głos Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pińczowie
Pan Zbigniew Kierkowski powiedział, że Ochotnicza Straż Pożarna ogółem wchodzi
w system ochrony przeciwpożarowej ale nie można mówić, że jest dotowana ponieważ jest to
stowarzyszenie i ma swój sposób rozliczania się. Gminy muszą zapewnić zabezpieczenie
przeciwpożarowe powiatu, ale gmina nie musi korzystać ze swoich jednostek, może ona
podpisać umowę z jednostkami z innej gminy. Pan Starosta dodał, że pieniądze, o których
mówi radny Andrzej Kozera to „strumień” pieniędzy przepływający przez powiat na
Państwową Powiatową Straż Pożarną i jest to druga co do wielkości kwota po subwencji
oświatowej. Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na dzień dzisiejszy nie
ma żadnych pieniędzy. Zarząd ten utrzymuje się ze składek i 1% przekazywanego z zeznań
podatkowych, co jest przeznaczone na działalność statutową.
Radny Andrzej Kozera zapytał czy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP w Pińczowie jest informowany o przepływie środków przeznaczanych przez Ministra
Ziobro.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pińczowie Pan Zbigniew
Kierkowski powiedział, że Zarząd OSP RP w Pińczowie nie ma na to wpływu.

Opinię do przedstawionych Informacji odczytał członek Komisji Zdrowia Opieki
Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego radny Zbigniew Szczepański (załącznik nr 7).

Ad.5.
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5

Przewodniczący

Rady

poinformował,

iż otrzymał informację, że Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie
ma możliwości przybyć na dzisiejszą sesję.
Poinformował, że radni otrzymali w materiałach na sesję Informację na temat działalności
ARiMR w Pińczowie – funkcjonowanie systemu dopłat dla rolników oraz realizacja
programów pomocowych w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (załącznik nr 8).
Opinię do Informacji odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa Leśnictwa
i Ochrony Środowiska radny Michał Leszczyński (załącznik nr 9).

Ad.6.
W punkcie tym Przewodniczący Rady poinformował, że z przyczyn niezależnych
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie jest obecna na sesji, ale wszyscy radni
otrzymali w materiałach na sesję Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2018-2020 wraz z projektem uchwały (załącznik nr 10). Dodał, że jeżeli są pytania w tym
temacie to zostaną one skierowane do pani Dyrektor na piśmie.
Opinię do powyższego materiału przedstawił Członek Komisji Zdrowia Opieki
Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego radny Zbigniew Szczepański (załącznik nr 11).
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław
Chałuda.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy 13 głosach „za” (Radni: Ryszard
Barna, Andrzej Cepak, Bogusław Chałuda, Iwona Chlewicka, Marek Długosz, Andrzej
Głogowiec, Ireneusz Gołuszka, Jacek Kapałka, Zbigniew Kierkowski, Michał Leszczyński,
Irena Moskwa, Marek Omasta, Zbigniew Szczepański) i 1 głowie „wstrzymuję się” (radny
Andrzej Kozera).

Ad.7.
Przystępując do realizacji pkt 7 podobnie jak w poprzednim punkcie Przewodniczący
Rady poinformował o nieobecności Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz,
że

wszyscy radni

otrzymali

projekt

uchwały wraz

z

Powiatowym

Programem

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2018-2022
(załącznik nr 12).
Opinię do powyższego materiału przedstawił Członek Komisji Zdrowia Opieki
Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego radny Zbigniew Szczepański (załącznik nr 13).
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław
Chałuda.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.
Ad. 8.
- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek
oświatowych

oraz

trybu

przeprowadzania

kontroli

prawidłowości

ich

pobrania

i wykorzystania
Głos zabrała Pani Teresa Gładysz Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, która
przedstawiła projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (załącznik nr 14).
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.
Radny Andrzej Kozera zapytał na jakiej zasadzie opierały się wcześniej możliwości
rozliczenia i kontroli nadzoru.
Pani Kierownik powiedziała, że na podstawie ustawy o systemie oświaty.
Radny Andrzej Kozera zapytał czy wtedy nie obowiązywały zasady, które teraz
obowiązują na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Pani Kierownik powiedziała, że zasady takie obowiązywały, ale oparte o ustawę
o systemie oświaty.
Radny Andrzej Kozera zapytał czym różni się poprzednia uchwała od obecnej.
Pani Kierownik powiedziała, że różnica polega na tym, że obecnie trzeba wskazać
regulamin dotyczący wydatkowania środków.
Radny Andrzej Kozera zapytał czy przyjęta jest stała systematyka kwalifikacji
wydatków i czy systematyki kontroli, nadzoru i specyfikacji wydatków jest tożsame dla
wszystkich jednostek i czy jednostki dobierają sobie systematykę na podstawie, której
opracowują sprawozdanie.

Pani Kierownik powiedziała, że dzisiejsza uchwała dotyczy tylko i wyłącznie
jednostek niepublicznych i jest w niej wskazane jaki system przyjąć by dokonać
prawidłowego nadzoru i kontroli. Oprócz comiesięcznych meldunków, ilości uczniów, ich
uczestnictwa (młodzież w systemie zaocznym), jest też określone zestawienie wydatków.
Opinię do projektu uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury
Turystyki i Sportu radny Jacek Kapałka (załącznik nr 15)
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.
Obrady sesji opuścił radny Marek Omasta – godz. 1017.
Stan radnych – 13 radnych.

- w sprawie określenia zadań finansowanych w 2018 roku ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Obrady sesji opuścił radny Jacek Kapałka – godz. 1025.
Stan radnych – 12 radnych

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały
w materiałach na sesję (załącznik nr 16). Następnie zapytał czy są pytania. Pytań nie było.
Opinię do projektu uchwały odczytał członek Komisji Zdrowia Opieki Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego radny Zbigniew Szczepański (załącznik nr 17).
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”.

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Pińczowski dla Gminy Raków
Głos

zabrał

Starosta

Pińczowski

Zbigniew

Kierkowski,

który

powiedział,

że w związku z odzyskaniem przez Polskę niepodległości powstał w Kielcach Komitet
budowy pomnika jednej z ważniejszej postaci historycznych mającej wpływ na odzyskanie
niepodległości. Komitet ten zwrócił się o wsparcie inicjatywy budowy pomnika Wincentego
Witosa. Pomnik ten powstał by na skrzyżowaniu ulicy Bodzentyńskiej i IX Wieków przy
Kościele św. Wojciecha w Kielcach. Na lokalizację Rada Miasta Kielc wydała już zgodę.
Pan Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu Pińczowskiego doszedł do wniosku, że powiat
wesprze tę inicjatywę w kwocie 5 tys. zł.
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.

Głos zabrał radny Andrzej Kozera. Powiedział, że słyszał, iż taki pomnik PSL
inicjowało w Pińczowie, ale rezultatów działań nie zna. Radny powiedział, że rzeczywiście
Wincenty Witos poniósł olbrzymie zasługi w walce o niepodległość ale trzeba stwierdzić,
że te zasługi poniósł również ruch lewicowy głównie Polska Partia Socjalistyczna. Radny
powiedział, że w tamtym okresie na Ponidziu przewaga organizacyjna PPS-u była wyższa lub
tożsama z Ruchem Ludowym. Nie ujmując inicjatywie budowy pomnika Wincentego Witosa
radny stwierdził, że trzeba by spojrzeć na zagadnienia, które wiążą się z Ruchem
Socjalistycznym w Pińczowie bowiem była postać Stanisława Głosińskiego, który był
mieszkańcem Pińczowa i też wiele zasłużył w tym okresie. Radny uważa, że takie postacie
też winny być oznaczane. Radny zwrócił się z prośbą o podjęcie w ramach stulecia
odzyskania niepodległości działań zmierzających do upamiętnienia lokalnych działaczy,
którzy odnieśli szczególny wkład w odzyskanie niepodległości z zaznaczeniem osoby
Stanisława Głosińskiego.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Pińczowski
dla Gminy Raków odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda
(załącznik nr 18).

Opinię do projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów (załącznik nr 19).
Na obrady sesji przybył radny Jacek Kapałka – godz. 1035.
Stan radnych – 13 radnych.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy 12 głosach „za” (radni: Ryszard
Barna, Bogusław Chałuda, Iwona Chlewicka, Marek Długosz, Andrzej Głogowiec, Ireneusz
Gołuszka, Jacek Kapałka, Zbigniew Kierkowski, Michał Leszczyński, Irena Moskwa,
Andrzej Kozera, Zbigniew Szczepański) i 1 głowie „wstrzymuję się” (radny Andrzej Cepak).

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata
2018-2033
Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata
2017-2032 (załącznik nr 20).

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Pytań i uwag nie było.
Opinię do projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów (załącznik nr 21).
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław
Chałuda.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”.

- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 22).
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania.
Opinię do projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów (załącznik nr 23).
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław
Chałuda.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosów „za.

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (załącznik nr 24).
Pani Skarbnik powiedziała, że projekt uchwały daje możliwość do zaciągnięcia
kredytu i przygotowanie materiałów jeżeli chodzi o podjęcie realizacji uchwały.
Głos zabrał Pan Starosta. Powiedział, że kredyt ten jest zaplanowany w budżecie,
a teraz potrzebna jest decyzja Rady. Powiat obecnie realizuje kilka projektów, część z nich
przeszła i na to wszystko trzeba mieć środki i właśnie stąd też może wyniknąć potrzeba
zaciągnięcia kredytu.
Opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Finansów radna Irena Moskwa (załącznik nr 25).
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania.
Radny Andrzej Kozera powiedział, że pierwszy raz słyszy koncepcje inwestycyjnoprogramowe

Starosty.

Powiedział,

że

przy

omawianiu

kluczowych

elementów

programowania inwestycji i rozwoju nie był obecny ani nie został poinformowany na
posiedzeniu Komisji Rozwoju. Radny uważa, że problematyka prezentowana przez Starostę
winna być poddawana pod debatę Komisji Rozwoju, ponieważ jest to ważny element

konsultacji i sprawiedliwości podziału środków. Radny powiedział, że już wiele razy prosił na
posiedzeniu rolnictwa i rozwoju o tzw. strategię gospodarczą czyli podjęcie problematyki
związanej z budowaniem stanowisk pracy, rozwoju giełdy rolnej czyli inwestowania
pieniędzy w taki rozwój społeczno-gospodarczy, który tworzyłby stanowiska pracy.
Radny powiedział, że patrząc na to co programuje Regionalny Program Operacyjny dojdzie
do degradacji ponieważ młodzież będzie wyjeżdżać z powiatu. Radny powiedział, że miliony
złotych idą na baseny rybne w Umianowicach, a ludzie borykają się z tym, że mają pełne
piwnice płodów rolnych, które są niezagospodarowane. Radny stwierdził, iż dobrze,
że zwraca się uwagę na infrastrukturę przestrzenną czy rozwój działalności komunalnej przez
gminy jednakże zaskoczony jest tym, że decyzje są podejmowane w gronie Zarządu
w oparciu o koalicję, a skromna opozycja nie ma nic do powiedzenia.
Pan Starosta powiedział, że powiat w zakresie czynności ma określone zadania.
Rzeczywiście oświata należy do jednych z podstawowych zadań, ale to nie jest tak, że Zarząd
podejmuje te decyzje, ponieważ wszyscy radni głosują przy budżecie powiatu, a w nim
w załącznikach jest wszystko opisane. Pan Starosta powiedział, że budowanie strategii
o której wspomniał radny Andrzej Kozera nie jest takie proste ponieważ na np. 40 wniosków
przejdzie 5. Trudno jest zbudować strategię i mówić, że chce się pieniądze na różne
inwestycje, a nie wiadomo czy się je dostanie. Pan Starosta odniósł się wypowiedzi radnego
Andrzeja Kozery o wyjeżdżającej młodzieży. Starosta twierdzi, że jest to tendencja nie tylko
Polska ale ogólnoeuropejska. Konstytuując Starosta odniósł się do giełdy rolnej. Powiedział,
że też chciałby aby giełda ta była, ale pomysł ten nie przeszedł we wnioskach. Starosta
uważa, że strategię trzeba budować w oparciu o możliwości i sięgać po pieniądze
w dziedzinie, w której są dostępne.
Przewodniczący Rady powiedział, że jest bardzo ucieszony obecną dyskusją ponieważ
od trzech lat z Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Zarządem
organizowana jest Debata o przedsiębiorczości i widać, że jest to potrzebne na terenie
powiatu. Przewodniczący poinformował, że obecnie organizowana jest kolejna debata,
o której wszyscy zostaną powiadomieni.
Radny Andrzej Kozera powiedział, że dana część strategii musi być dołączana do
wniosku o ubieganie się o środki w ramach RPO. Radny uważa, że Zarząd kierowany przez
Marszałka Województwa z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego przyjął zły kierunek
tego Województwa, ponieważ dużo zależy jak ukształtowany zostaje RPO ponieważ
Marszałek podpisuje umowę z Brukselą za pośrednictwem Ministra Rozwoju Regionalnego.
Marszałek winien wypracować pro gospodarczy system kształtowania rozwoju. Obecnie

przyjęty system przez Zarząd Województwa jest systemem prospołecznym ale nie
proprodukcyjnym. Radny uważa, że administracja powinna uczestniczyć w procesie
żywotnych interesów społeczeństwa w taki sposób aby racjonalnie go rozwiązywać. Radny
swój głos uważa, za jeden z głosów, który za pośrednictwem Starosty powinien
zracjonalizować pewien obszar decyzji, które idą w złym kierunku.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław
Chałuda.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy - 12 głosach „za” (radni:
Ryszard Barna, Andrzej Cepak, Bogusław Chałuda, Iwona Chlewicka, Marek Długosz,
Andrzej Głogowiec, Ireneusz Gołuszka, Jacek Kapałka, Zbigniew Kierkowski, Michał
Leszczyński, Irena Moskwa, Zbigniew Szczepański) i 1 głowie „wstrzymuję się” (radny
Andrzej Kozera).

Ad.9.
W punkcie tym Przewodniczący Zarządu Powiatu Zbigniew Kierkowski przedstawił
Informację z pracy Zarządu Powiatu.

Ad.10.
Przystępując do realizacji pkt 10 głos zabrał radny Andrzej Kozera. Odniósł się od
prośby jaką złożył na poprzedniej sesji dotyczącą wyjaśnienia dlaczego Przewodniczący Rady
wystosował pismo, aby Warsztat Terapii Zajęciowej złożył sprawozdanie Komisji Oświaty.
Radny uważa, że otrzymał niepełną i nic nieznaczącą odpowiedź. Powiedział,
że Przewodniczący „idzie” w kierunku udokumentowania, że Komisja Oświaty przyjęła
program działania na rok obecny, ale Komisja podjęła decyzje, które trzeba naprawić. Radny
twierdzi, że jeżeli coś trzeba naprawić to rolą Przewodniczącego jest wskazanie takiej decyzji.
Chodzi tu np. o to, że podmioty sektora publicznego nie są równo traktowane. Kończąc swoją
wypowiedź radny powiedział, że skonkretyzuje swoje uwagi na piśmie.
Radny Jacek Kapałka powiedział, że Pan Roman Szczygieł prowadzący Warsztat
Terapii Zajęciowej skierował pismo do Zarządu Powiatu, w którym zarzucił że Fundacja
Złote Serce nie ma formy rozliczeń, formy sprawozdań, kontroli. Radny oznajmił, że zarzuty
te były pomówieniami i kłamstwami ponieważ całe sprawozdanie jest dostępne na Internecie.
Radny powiedział, że od 1 stycznia 2013 roku kiedy to Fundacja Złote Serce otrzymała
subwencję oświatową była ona kontrolowana przesz powiat 22 razy. Za czasów poprzedniego
Zarządu Powiatu kontrole odbywały się co miesiąc. Radny powiedział, że niepubliczne szkoły

otrzymują subwencje na podstawie wniosku. Subwencje wypłaca Starosta na wniosek
Dyrektora Fundacji w związku z liczbą dzieci. Obecnie do Fundacji uczęszcza 139 dzieci
z tego 57 dzieci w internacie. Zatrudnionych jest 121 osób na umowę o pracę, 97 na umowę
na czas nieokreślony. Radny poinformował, że w związku z tym, że Pan Roman Szczygieł
skierował pismo do Zarządu, do Komisji Rewizyjnej oraz władz wojewódzkich Fundacja
postanowiła dbać o swoje dobre imię i wszelkiego rodzaju oskarżenia, pomówienia
i kłamstwa zostaną prawnie rozwiązane.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Romanowi Szczygłowi Kierownikowi
Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Pan Roman Szczygieł wyjaśnił, że w swoim piśmie pytał w trybie dostępności do informacji
publicznej. Powiedział, że w piśmie jest zapisane, że Przewodniczący Rady nie traktuje
równo podmiotów publicznych. Stwierdził, że to co obecnie mówi Pan Jacek Kapałka nie ma
się nijak do rzeczywistości. Pan Roman Szczygieł powiedział, że chciałby aby wszyscy mieli
wgląd do sprawozdania Fundacji ponieważ informacje podawane przez Pana Jacka Kapałkę
są mitem gdyż np. płace są na poziomie najniższej krajowej.
Radny Jacek Kapałka powiedział, iż jako, że pierwszy raz jest radnym powiatowym
i zarazem Przewodniczącym Komisji Oświaty przejął szablon prac komisji z poprzednich
kadencji. Powstały konflikt być może by się nie zaostrzył gdyby nie wypowiedź radnego
Andrzeja Kozery na poprzedniej sesji, w której to radny wywołał reperkusje o nierówności
traktowania podmiotów niepublicznych. Radny Jacek Kapałka powiedział, że Fundacja Złote
Serce chciała otworzyć Warsztaty Terapii Zajęciowej tylko i wyłącznie dla uczniów Fundacji,
jednakże na razie się to nie uda ponieważ PFRON nie ma środków na utworzenie warsztatu.
Wniosek merytorycznie przeszedł i jest dostępny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzienie
w Pińczowie. Planowany Warsztat miał być utworzony dla 20 uczestników i nie byłby on
konkurencją dla istniejącego Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Przewodniczący Rady przypomniał zapisy Statutu Powiatu §20, 21, 22, które brzmią:
§ 20
Interpelacje i zapytania radnych kieruje się odpowiednio do Zarządu Powiatu albo stałych
Komisji Rady, za pośrednictwem przewodniczącego Rady.
1. Interpelacje składa się w sprawach zasadniczych dla powiatu.
2. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub w okresie między sesjami.
3. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ciągu 14 dni od
daty jej złożenia.

§ 21
1. Zapytania składa się w sprawach dotyczących bieżących problemów powiatu,
w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.
2. Do składania i udzielania odpowiedzi na zapytania radnych stosuje się przepisy §20
ust. 3 i 4.
§ 22
1. Przewodniczący Rady Powiatu prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem
obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego Rady.
3. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdej chwili obrad.
4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję Rady.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Andrzejowi Kozera. Radny
odniósł się wypowiedzi radnego Jacka Kapałki. Powiedział, że należy spojrzeć najpierw na
siebie i zachować się kulturalnie. Radny dodał, że złożył wniosek w sprawie Warsztatu,
podtrzymuje go i ma następne uwagi, które przedstawi na kolejnej sesji.
Ad.11.
W punkcie tym radny Andrzej Kozera zakomunikował, że szeroko pojęta Lewica
Powiatu Pińczowskiego chciałaby dołączyć się do obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości. Lewica chciałaby zainicjować panel dyskusyjno-programowy poświęcony
walce o niepodległość na Poniudziu dotycząca roli dwóch zasadniczych ruchów politycznych,
tj.: Ruchu Lewicowego i Ruchu Ludowego.
Zabierając głos Pan Starosta powiedział, że jest powołana Koalicja Niepodległej
Powiatu Pińczowskiego, która jest otwarta na współpracę, a starostwo na pewno pomorze
w inicjatywnie zgłoszonej przez radnego Andrzeja Kozerę.

Przewodniczący Rady złożył wszystkim zebranym życzenia z okazji Świąt
Wielkanocnych.
Obrady zakończono o godz. 1120.
Protokołowała: M. Budera
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