PROTOKÓŁ NR V/2015
z sesji Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 26 lutego 2015 roku
Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.940.
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. Podjęcie uchwał:
− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne,
− w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2015 rok,
− w sprawie określenia zadań finansowanych w 2015 roku ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
− w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych
obiektów pływających.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
7. 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 15 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. Uwag nie
było.
Przewodniczący przystąpił do głosowania nad porządkiem obrad.
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty przy: 15 głosów „za”
1 głosie „wstrzymuję się”.
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 porządek obrad został przyjęty przy: 14 głosach„za”
1 głosie „wstrzymuję się”.
Ad.4.
Podjęcie uchwał:
− w sprawie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata
następne,
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Annie RóŜyckiej – Skarbnik Powiatu, która
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok
2015 i lata następne (załącznik nr 3).
Przewodniczący zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.
Opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów
Pan Ireneusz Gołuszka (załącznik nr 4).
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie: 15 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 5).
Przewodniczący zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.
Opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów
Pan Ireneusz Gołuszka (załącznik nr 6).
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie: 15 głosów „za”.

− w sprawie określenia zadań finansowanych w 2015 roku ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Przewodniczy Rady udzielił głosu Pani Joannie Słoninie – Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie
określenia zadań finansowanych w 2015 roku ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (załącznik nr 7).
Przewodniczący zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.
Opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Zdrowia Opieki Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego Pan Zbigniew Koniusz (załącznik nr 8).
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Bogusław Chałuda.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.

− w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych
obiektów pływających,
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Jolancie Piekara – Kierownik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów
pływających (załącznik nr 9).
Przewodniczący zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Bogusław Chałuda.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.

Ad.5.
W punkcie tym głos zabrał radny Jarzy Kułaga, który zgłosił następujące interpelacje:
− aby wystosować wniosek do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Ŝeby nie podpisywał
ustawy o uzgodnieniu płci – gender, gdyŜ ustawa ta zawiera masę nieistotnych
i bulwersujących rzeczy,
− aby wystosować pismo do Premier Kopacz i do Rządu o to, aby jak najszybciej rozwiązać
sprawy związane z rolnictwem.
Jako kolejny głos zabrał radny Ireneusz Gołuszka, który odniósł się do sprawy debatyforum przedsiębiorczości, która odbyła się w dniu 20.02.2015 r. Radny podziękował
wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania debaty, panelistom którzy
referowali. Radny uznał, Ŝe naleŜy podziękować Dyrektorowi Departamentu Funduszy
Europejskich Panu Grzegorzowi Orawiec za to, Ŝe delegował dwie osoby, które szczegółowo
przestawiły informację na temat nowego okresu programowania szansą dla przedsiębiorstw
i regionu – zapoznanie z nowymi formami finansowania ze środków Unii Europejskiej
przydatnych dla przedsiębiorców.
W dalszej części swojej wypowiedzi radny zgłosił interpelację aby podjąć działania
zmierzające do ustalenia czyją własnością jest dworzec PKS znajdujący się w Pińczowie
i zainteresować właściciela udostępnieniem budynku podróŜnym.
Ad.6.
Nikt nie zabrał głosu.
Ad.7.
Obrady sesji zakończyły się o godz. 1005.
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