
PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 11 maja 2018 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.8
05

.
 

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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Kształcenia Zawodowego  

w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie. 

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 15 radnych (nieobecny radny: Andrzej Kozera, Jerzy Kułaga), 

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 – 15 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 – 15 głosów „za”.  



Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Kształcenia Zawodowego  

w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie.  

Głos zabrała Pani Małgorzata Dymek Kierownik Wydziału Promocji i Polityki 

Regionalnej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju 

Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie (załącznik nr 3). 

Pani Kierownik powiedziała, że w ramach wnioskowania objęte jest technikum Nr 1  

w Zespole w tym łącznie do 37 uczniów z tego 40% zgodnie z projektem będzie mogło 

skorzystać z dodatkowych staży, które będą płatne dla uczniów jak i dla pracodawców 

ponadto podnoszenie kwalifikacji dla wszystkich nauczycieli zawodowych oraz dodatkowo 

planuje się doposażyć szkołę. Wkład własny to 5%.  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Pytań i uwag nie było.  

 Opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury 

Turystyki i Sportu radny Jacek Kapałka (załącznik nr 4) 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Kształcenia Zawodowego  

w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

radny Bogusław Chałuda. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.  

Ad.5. 

W punkcie tym radny Jacek Kapałka zapytał na kiedy planowane są obchody 20-lecia 

samorządu powiatu.  

Przewodniczący Rady powiedział, że przygotowania trwają konkretnej daty jeszcze nie ma.  

Ad.6. 

W punkcie tym Przewodniczący Rady podziękował Panu Staroście, wszystkim 

radnym, Pani Sekretarz, pracownikom Biura Rady za zaangażowanie się w przygotowanie 

debaty – forum przedsiębiorczości.  

Ad.7.  

Obrady zakończono o godz. 8
10

.  

Protokołowała: M. Budera             

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

(-) Ireneusz Gołuszka 
 

 

 


