
PROTOKÓŁ NR XXV/2017  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 20 marca 2017 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.1005. 

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: 

− wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie,  

− wystąpienie Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie, 

− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− dyskusja. 

5. Informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w powiecie: 

− wystąpienie Przewodniczącego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− dyskusja.    

6. Roczna informacja o stanie zagrożenia  przestępczością i jej zwalczaniu na terenie powiatu    

     pińczowskiego w 2016 roku: 

− wystąpienie Prokuratora Rejonowego w Pińczowie,  

− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− dyskusja.    

7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Pińczowskiego za 2016 rok:  

− wystąpienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,  

− opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,  

− dyskusja.    

8. Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów:  



−  wystąpienie  Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów,  

− opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, 

− dyskusja. 

9. Podjęcie uchwał: 

− w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 

2017-2027, 

− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, 

− w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

− w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, 

− w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie,  

− w sprawie określenia zadań finansowanych w 2017 roku ze Środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

− w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do 

nowego ustroju szkolnego,  

− w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Pińczowskiego. 

10.Informacja z pracy Zarządu. 

11.Interpelacje i zapytania radnych. 

12.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

13. 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 Andrzej Głogowiec, Zbigniew 

Koniusz, Piotr Zachariasz), 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” (radni: Ryszard 

Barna, Andrzej Cepak, Bogusław Chałuda, Iwona Chlewicka, Marek Długosz, Ireneusz 

Gołuszka, Jacek Kapałka, Zbigniew Kierkowski, Jerzy Kułaga, Michał Leszczyński, Irena 

Moskwa, Marek Omasta, Zbigniew Szczepański)  i 1 głosie „wstrzymuje się” (radny 

Andrzej Kozera).     

 

Ad.4. 

W punkcie tym o zabranie głosu poproszono Pana Piotra Węglińskiego Komendanta 

Powiatowego Policji w Pińczowie, który przedstawił Informację na temat stanu 

bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu (załącznik nr 3).  

 

Na obrady sesji przybył radny Andrzej Głogowiec – stan radnych – 15 radnych.  

 

 Pan Komendant powiedział, że kilka dni temu odbyło się posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa podczas którego szeroko omówione zostały obszary pracy Komisji oraz 

instytucji związanych z bezpieczeństwem na terenie powiatu. Komendant powiedział,  

że pińczowska policja w 2016 roku wszczęła 477 postępowań przygotowawczych 

dotyczących przestępstw stwierdzając 849 czynów karalnych. Dane przedstawione  

w informacji dla radnych różną się od danych przekazanych przez Prokuraturę ponieważ 

specyfika Prokuratury i Policji jest inna, oprócz śledztw w których się współpracuje są 

jeszcze śledztwa, którymi zajmuje się tylko Prokuratura. Komendant oznajmił,  

że w 2016 roku w wyniku przestępstw, które odnotowano doszło do utraty mienia z czego 

odzyskano mienie o wartości 232 tys. zł. Komenda prowadzi też działalność w obszarze 

poszukiwań osób (w 2016 roku zaginęło 30 osób) i przy pomocy Komendy Powiatowej PSP 

w Pińczowie wszystkie osoby zostały odnalezione. Komendant omówił następnie obszary 

jakimi zajmuje się Komenda Policji: zwalczanie przestępczości narkotykowej - tego typu 

przestępczość jest na poziomie wzrastającym. W 2016 roku wszczęto 14 postępowań 

przygotowawczych w tym ściganie dilerów. W obszarze porządku publicznego 

zorganizowano 3383 służby. Dzięki temu, że zapewnione były służby zewnętrzne patrolowe, 

policja mogła być na miejscu interwencji średnio w 9 min. 26 sekund. W obszarze 



stwierdzonych wykroczeń zanotowano 7317 wykroczeń ogółem. W obszarze profilaktyki 

społecznej odbyły się debaty społeczne dotyczące powiatowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa 

i monitoringu przestrzeni publicznej dla Pińczowa. W tym celu zapewniono środki na 

zamontowanie monitoringu miejskiego dla Pińczowa, którego obsługą zajmowała by się 

policja. Komendant odniósł się do tematu przemocy domowej gdzie wszczęto 30 spraw.  

W kwestii tej wzrosło zaufanie do organów ścigania. Są w tym temacie nowe przepisy, które 

pozwalają izolować sprawcę przemocy domowej poprzez zakaz zbliżania się do 

pokrzywdzonego i nakaz opuszczenia lokalu. Komendant omówił następnie kwestie 

logistyczne Komendy. Powiedział, że policja dysponuje 17 pojazdami służbowymi. 

Zakończył się remont budynku Komendy przez co uzyskano lepsze warunki pracy. Samorząd 

uczestniczył w zakupie jednego samochodu, który jeździ w zespole dzielnicowych.  

Z nowoczesnych rozwiązań jakie można wymienić to: wspomniana wyżej mapa zagrożeń, 

aplikacja „Moja Komenda, Regionalny System Oceniania. Jeżeli chodzi o sprawy kadrowe to 

policja razem z cywilami liczy 94 etaty w tym 76 funkcjonariuszy.  

Kończąc swoją wypowiedź Komendant podziękował wszystkim za współpracę i pomoc.  

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.  

 Radny Andrzej Kozera, powiedział, że w Złotej jest nowa siedziba posterunku policji  

i jest ona już zaniedbana. Radny zaproponował, aby policja z powrotem zajęła się tym 

posterunkiem, albo oddała ten budynek na rzecz samorządu gminy. Radny powiedział 

ponadto, że składał wniosek w ramach zarządzania kryzysowego, żeby zapanować nad 

przemocą w rodzinie. Zaproponował, aby doprowadzić do bardziej ścisłej współpracy na 

temat przemocy w rodzinie.  

 Komendant odniósł się do sprawy przemocy. Powiedział, że przy każdej gminie 

funkcjonuje zespół zajmujący się przemocą w rodzinie. Z każdej interwencji gdzie 

stwierdzono przemoc w rodzinie sporządzony zostaje dokument zwany „Niebieską Kartą”. 

Współpraca z gminami w tym aspekcie jest bardzo dobra. Jeżeli chodzi o budynek 

posterunku, Komendant stwierdził, że nie ma przeszkód aby gmina Złota starała się o ten 

budynek. Trzeba tylko zachować pewne warunki. Mieniem, które było pod zarządem stałym 

policji zarządzał Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach. Komendant oznajmił, że (jeżeli 

dobrze się orientuje) to budynek ten został przekazany do Agencji Mienia Wojskowego,  

ale można to sprawdzić. Komendant powiedział, że przed podjęciem decyzji o utworzeniu 

posterunku prze gminę, policja musi przeprowadzić analizę zagrożenia, przedstawić wnioski  

i przedyskutować to z Komendantem Wojewódzkim. 

 Radny Jerzy Kułaga, zapytał czy robi się coś żeby zabezpieczyć się przed uchodźcami. 



 Komendant powiedział, że policja jest jednym z elementów systemu działań 

kryzysowych. Dotyczą one nie tylko zwalczania klęsk żywiołowych, ale są to też procedury 

na wypadek zagrożeń terrorystycznych. Jeżeli chodzi o osoby mogące zagrażać 

bezpieczeństwu to obecnie nie ma żadnych oficjalnych informacji na ten temat, podobne jest 

z imigrantami religii muzułmańskiej. Na dzień dzisiejszy zagrożenia nie ma.  

 Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Grzegorzowi Karwatowi Komendantowi 

Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, który przedstawił Informację na 

temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu (załącznik nr 4).  

 Komendant powiedział, że Komenda posiada 9 jednostek OSP, które liczą 1448 ludzi. 

W 2016 roku ilość zdarzeń jest na poziomie średnim. Najwięcej zdarzeń występuje w okresie 

wiosennym ponieważ związane jest to z wypalaniem traw, i w miesiącu lipcu gdzie występują 

anomalie pogodowe. Straż oprócz działań typowo ratowniczych zajmuje się też współpracą  

z OSP organizując zawody. Komendant powiedział, że do zadań Straży należą też ćwiczenia. 

Komendant przedstawił najbardziej charakterystyczne zdarzenia jakie miały miejsce w 2016 

roku: pożar w gminie Pińczów, Wola Knyszycka – gmina Działoszyce, gmina Kije.  

Do miejscowych zagrożeń można zaliczyć: gmina Kije – człowiek „zabrany” przez samochód 

ciężarowy i wleczony kilkanaście metrów, Szarbków – awaryjne lądowanie szybowca, 

Działoszyce, Kujawki, Dzierążnia – intensywne opady deszczu, Uników – urwanie 

człowiekowi kończyny górnej przez maszynę rolniczą. Charakterystycznymi zagrożeniami  

w okresie jesienno-zimowym to zatrucia tlenkiem węgla. W 2016 roku strażacy uczestniczyli 

w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży. W ramach doskonalenia zawodowego 

corocznie wybiera się kilkanaście obiektów na których organizowane są ćwiczenia. Straż 

jeździ do szkół z pokazami sprzętu ratowniczego, instrukcji udzielania pierwszej pomocy. 

Komendant powiedział, że w kwestii czynności kontrolno-rozpoznawczych w zeszłym roku 

przeprowadzono 69 kontroli w 116 obiektach produkcyjno-magazynowych.  

Po przeprowadzonych kontrolach okazało się, że 82 obiekty miały nieprawidłowości, a liczba 

stwierdzonych nieprawidłowości to 253. Komendant poinformował, że jednym z elementów, 

który się wpisał w działalność Komendy to Turniej Wiedzy Pożarniczej.  

W zeszłym roku udało się doposażyć jednostkę w niezbędny sprzęt, oraz wyremontować 

pewne elementy w budynku Komendy.       

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

Opinię do przedstawionych informacji przedstawił Przewodniczący Komisji Zdrowia 

Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego radny Zbigniew Koniusz (załącznik nr 5).  

 Informacje zostały przyjęte.  



Ad.5.  

 Przystępując do realizacji pkt 5 o zabranie głosu poproszono Przewodniczącego 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Pana Zbigniewa Kierkowskiego, który 

przedstawił Informację z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w 

powiecie (załącznik nr 6).   

 Opinię do powyższego materiału przedstawiał Przewodniczący  Komisji Zdrowia 

Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego radny Zbigniew Koniusz (załącznik nr 7). 

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.   

 Powyższa informacja została przyjęta.  

Ad.6.  

 W punkcie tym o zabranie głosu poproszono Panią Jolantę Doroz Prokurator 

Rejonowy w Pińczowie, która przedstawiła Roczną informację o stanie zagrożenia 

przestępczością i jej zwalczaniu na terenie powiatu pińczowskiego w 2016 roku (załącznik nr 

8). 

Opinię do powyższego materiału przedstawiał Przewodniczący  Komisji Zdrowia 

Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego radny Zbigniew Koniusz (załącznik nr 10). 

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.   

 Powyższa informacja została przyjęta.  

 

Obrady sesji opuścił radny Jacek Kapałka – 1015. 

Stan radnych – 14 radnych. 

 

Ad.7.  

 Przystępując do realizacji pkt 7 o zabranie głosu poproszono Pana Krzysztofa Sochę 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który przedstawił Informację na temat 

stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pińczowskiego za 2016 rok (załącznik nr 11). 

 Pan Inspektor omówił poszczególne elementy działalności Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. Powiedział, że w powiecie pińczowskim nie ma zagrożenia epidemiologicznego, 

choroby zakaźne natomiast były, są i będą. Ostatnio notowany jest wzrost zachorowań na 

salmonellozę, boreliozę. Ważną rzeczą jest to, że w 2016 roku w powiecie pińczowskim nie 

wystąpiło żadne zbiorowe zatrucie pokarmowe. W kwestii szczepień ochronnych - są one na 

bardzo dobrym poziomie, jednakże pojawiają się przypadki odmowy obowiązkowych 

szczepień dzieci. Problemem, który może się pojawić to pokąsania dzikich i nieznanych 

zwierząt. Jakość wody do spożycia – w 2016 roku zmieniło się rozporządzenie dotyczące 



jakości wody do spożycia i pewne parametry jakości wody wodociągowej zostały zaostrzone. 

W 2016 roku występowały przekroczenia niektórych parametrów. Zdarzało się też,  

że niektóre wodociągi były unieruchomione czasowo. Ciepła woda w obiektach – 

publicznych – nigdzie nie stwierdzono bakterii. Pan Inspektor poinformował, że Inspekcja 

Sanitarna prowadzi działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego czyli opiniowanie, 

uczestniczenie w dopuszczaniu do użytkowania obiektów. Można tu stwierdzić, że na etapie 

wydawania decyzji przez Wójtów/Burmistrzów w szczególności dla inwestycji które 

znacząco pogarszają środowisko, występują problemy, ponieważ w większości przypadków 

mieszkańcy danej miejscowości nie zgadzają się aby dana inwestycja powstawała. Inspektor 

Sanitarny nadzoruje też kąpielisko w Pińczowie, w którym jakość wody jest odpowiednia, 

ponadto basen, w którym też funkcjonowanie nie budzi zastrzeżeń. Pan Inspektor powiedział, 

że w obiektach użyteczności publicznej (fryzjer, kosmetyczna, itp.) zdarzały się czasem 

drobne nieprawidłowości na bieżąco usuwane. Jeżeli chodzi o działalność leczniczą to 

Inspektor Sanitarny nie nadzoruje szpitala w Pińczowie. Nadzoruje go Wojewódzki Inspektor. 

Pozostałe natomiast obiekty nie budzą zastrzeżeń. W zakładach pracy nadzorowane są 

warunki pracy, takie jak: hałas, zapylenie, zagrożenie czynnikami chemicznymi  

i biologicznymi. W tym aspekcie zdarzają się czasem jakieś nieprawidłowości i zakłady pracy 

muszą wdrażać programy naprawcze, żeby warunki pracy były odpowiednie. Nadzór nad 

żywnością – żywność, która jest produkowana na terenie powiatu nie budzi zastrzeżeń. 

Placówki oświatowo-wychowawcze – w większości nie ma problemów. Inspektor Sanitarny 

prowadzi także działania prewencyjne. Pan Inspektor podziękował wszystkim Dyrektorom 

nauczycielom, pedagogom za prowadzenie działań profilaktycznych podnoszących 

świadomość zdrowego stylu życia.  

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.    

 Radny Jerzy Kułaga zapytał czy powiat jest przygotowany na GMO (żywność 

modyfikowana genetycznie).  

 Pan Inspektor powiedział, że żywność modyfikowana genetycznie jest nadzorowana. 

Corocznie pobierane są próbki żywności. Od dwóch-trzech lat nie stwierdzono żywności 

genetycznie modyfikowanej.  

 Opinię do przedstawionej informacji odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska radny Michał Leszczyński (załącznik nr 12).    

 Powyższa informacja została przyjęta.  

 

 



Ad.8.  

 Przystępując do realizacji pkt 8 o zabranie głosu poproszono Panią Joannę Chałudę 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów, która przestawiła Informację z działalności 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów (załącznik nr 13).  

 Pani Rzecznik powiedziała, że zadania są realizowane udzielając porad i informacji 

oraz wspierając konsumentów w całym procesie reklamacyjnym, przygotowując zgłoszenie 

reklamacyjne. W większości sprawy załatwiane są pozytywnie. Udzielanie porad i informacji 

odbywa się w kontakcie bezpośrednim z konsumentem, zdarza się też telefoniczne. Ostatnio 

bardzo dużo porad kierowanych jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pani Rzecznik 

poinformowała, że w 2016 roku wniesiono 139 spraw z czego 89 dotyczyło interwencji  

u przedsiębiorcy, 20 to informacje. Najczęściej spraw dotyczyło umów-sprzedaży, usług 

telekomunikacyjnych, platform cyfrowych, umów zawieranych poza lokalem 

przedsiębiorstwa. Pani Rzecznik powiedziała, że liczba wniosków ulega zmniejszeniu  

w porównaniu z poprzednimi latami, a przyczyniła się do tego edukacja konsumencka, liczne 

artykuły w lokalnej prasie oraz ulotki rozsyłane do gmin. Pani Rzecznik poinformowała,  

że edukacja konsumencka to też interwencje i porady, które winny być przeprowadzone w 

szkołach. W 2016 roku takie spotkanie było przeprowadzone w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Pińczowie. Pani Rzecznik powiedziała, że przeanalizowanie 

danej sprawy wymaga dużo czasu. Stąd Krajowa Rada Rzeczników i Konsumentów wysunęła 

propozycję nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, poprzez dodanie 

punktu w brzmieniu „Rzecznik Konsumentów może upoważnić pracownika samorządowego 

zatrudnionego w tym samym co Rzecznik Starostwie Powiatowym do wykonywania jego 

zadań określonych w art. 42”. Przyjęcie tego znacznie ułatwiłoby pracę Rzecznikowi.  

Pani Rzecznik poinformowała, że w 2017 roku zmieniła się ustawa dotycząca rozwiązywania 

spraw w polubownym sądzie konsumenckim. Wcześniej było tak, że jeżeli Rzecznikowi 

Konsumentów nie udało się wpłynąć na zmianę decyzji przedsiębiorcy, sprawa taka była 

odsyłana przez przedsiębiorcę na prośbę Rzecznika do polubownego sądu konsumenckiego. 

Obecnie sprawy takie są automatycznie odsyłane do sądu konsumenckiego.   

 Przewodniczący Rady zapytał czy rani mają pytania.  

 Głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który podziękował Rzecznikowi Konsumentów za 

dobrą pracę.  

 Opinię do przedstawionego materiału odczytała Przewodnicząca Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji radna Iwona Chlewicka (załącznik nr 14).  

 



Przewodniczący Rady ogłosił przerwę – godz. 1020. 

Zakończenie przerwy – godz. 1035. 

Stan radnych – 13 radnych (na obrady sesji po przerwie nie przybył radny Bogusław 

Chałuda).  

 

Ad.9.  

 Podjęcie uchwał:  

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Pińczowskiego na lata 

2017-2027 

Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 (załącznik 

nr 15).  

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 16).  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 13 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 17).  

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 18).  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy 12 głosach „za” (radni: Ryszard 

Barna, Andrzej Cepak, Iwona Chlewicka, Marek Długosz, Ireneusz Gołuszka, Zbigniew 

Kierkowski, Jerzy Kułaga, Andrzej Kozera, Michał Leszczyński, Irena Moskwa, Marek 

Omasta, Zbigniew Szczepański)  i 1 głosie „wstrzymuje się” (radny Zbigniew Koniusz).     

 

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 19).  

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 20).  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy 10 głosach „za” (radni: Ryszard 

Barna, Andrzej Cepak, Iwona Chlewicka, Marek Długosz, Ireneusz Gołuszka, Zbigniew 

Kierkowski, Michał Leszczyński, Irena Moskwa, Marek Omasta, Zbigniew Szczepański)  

i 3 głosach „wstrzymuje się” (radny Zbigniew Koniusz, Jerzy Kułaga, Andrzej Kozera).     

 

− w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie   

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Pana Bartosza Stemplewskiego 

Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, który przedstawił projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (załącznik nr 21).  

Przewodniczący zapytał czy są pytania.  

Rady Jerzy Kułaga zapytał co będzie zamiast oddziału ginekologiczno-położniczego. 

Dyrektor ZOZ powiedział, że był wniosek o otworzenie oddziału neurologii, jednakże 

niektórzy radni byli przeciwni takiej zmianie. Obecnie potrzeba czasu, żeby w to miejsce coś 

otworzyć.  

Radny Andrzej Kozera powiedział, że wszystko wskazuje na to, że od 1 października 

będzie finansowane rządowe oddziałów ginekologiczno-położniczych. Wszystkie oddziały, 

które objęte są drugim etapem programowania będą finansowanie na poziomie wojewódzkim. 

Radny oznajmił, że Dyrektor ZOZ powiedział, iż decyzja radnych, którzy byli przeciwni 

zmianom była zła. Radny uważa odwrotnie, twierdzi, że błędem Dyrektora było nakłanianie 

Zarządu i Rady żeby wycofać jeden z oddziałów z zadań, które mają być finansowane jako 

zadania rządowe. Radny powiedział, że został zrobiony błąd, który pozbawił powiat opieki 

medycznej, opieki kobiet i noworodków na poziomie podstawowym powiatu. Radny zapytał, 

które z zadań rządowych programowanych na pierwszym etapie byłoby wprowadzone 

zamiast oddziału ginekologiczno-położniczego.  

Dyrektor ZOZ powiedział, że w tym temacie trzeba by zajrzeć do projektu ustawy  

o sieci szpitali. Dyrektor oznajmił, że nie ma czegoś takiego jak zadania rządowe. Ustawa 

mówi o trzech poziomach szpitala i pińczowski nalży do pierwszego. Bez ginekologii czy  

z ginekologią pińczowski szpital byłby na poziomie referencyjnym pierwszym.     

Opinię do powyższego projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji 

Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego radny Zbigniew Koniusz 

(załącznik Nr 22). 



Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy - 12 głosach „za” (radni: 

Ryszard Barna, Andrzej Cepak, Iwona Chlewicka, Marek Długosz, Ireneusz Gołuszka, 

Zbigniew Kierkowski, Zbigniew Koniusz, Jerzy Kułaga, Michał Leszczyński, Irena Moskwa, 

Marek Omasta, Zbigniew Szczepański)  i 1 głosie „przeciw” (radny Andrzej Kozera).     

 

− w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Mariuszowi Grudniowi p.o. Kierownika 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie, który przedstawił projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie (załącznik 

nr 23).  

Przewodniczący zapytał czy są pytania. Pytań nie było. 

Opinię do powyższego projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji 

Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego radny Zbigniew Koniusz  

(załącznik Nr 24). 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy - 12 głosach „za” (radni: 

Ryszard Barna, Andrzej Cepak, Iwona Chlewicka, Marek Długosz, Ireneusz Gołuszka,  

Zbigniew Kierkowski, Zbigniew Koniusz, Jerzy Kułaga, Michał Leszczyński, Irena Moskwa, 

Marek Omasta, Zbigniew Szczepański)  i 1 głosie „wstrzymuję się” (radny Andrzej Kozera).     

 

− w sprawie określenia zadań finansowanych w 2017 roku ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Joannie Słoninie Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie, która przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie określenia zadań finansowanych w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (załącznik nr 23).  

Przewodniczący zapytał czy są pytania. Pytań nie było. 

 

Opinię do powyższego projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji 

Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego radny Zbigniew Koniusz  

(załącznik Nr 24). 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu radny Ireneusz Gołuszka. 



W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”. 

 

Obrady sesji opuściła radna Irena Moskwa – godz. 1100. 

Stan radnych – 12 radnych.  

 

− w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do 

nowego ustroju szkolnego 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Teresie Gładysz Kierownikowi Wydziału 

Spraw Społecznych, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego (załącznik 

nr 25).  

Przewodniczący zapytał czy są pytania.  

Radny Andrzej Kozera powiedział, że omawianym projekcie uchwały nie należy 

używać określenia „obowiązek”.  

Pani Kierownik powiedziała, że takie określenie zapisane jest w ustawie.  

Opinię do powyższego projektu uchwały przedstawił radny Andrzej Cepak członek 

Komisji Oświaty Kultury Turystyki i Sportu  (załącznik Nr 26). 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu radna Ireneusz Gołuszka. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”. 

 

− w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Pińczowskiego 

  Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który powiedział, że zgodnie  

art. 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w dniu 13.03.2017 r. Komisja 

zapoznała się z treścią skargi oraz wyjaśnieniami udzielonymi przez Kierownika Wydziału 

Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, z których wynika,  

że Skarżąca nie jest właścicielem działki oraz nie posiada pełnomocnictwa do występowania 

w sprawie. W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna, działająca w imieniu Rady,  

nie potwierdziło zarzutów przedstawionych w piśmie.  (Uchwała w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Starostę Pińczowskiego stanowi załącznik nr 27).  

Przewodniczący zapytał czy są pytania.  

Radny Andrzej Kozera poprosił o głębsze scharakteryzowanie problemu skargi. 

Głos zabrał Pan Józef Rusiński Kierownik  Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru  

i Gospodarki Nieruchomościami, który powiedział, że obywatel z Unikowa zgłosił się do 

Urzędu Miejskiego z prośbą o wycięcie krzewów, które zagrażały pojazdom, których on 



używał. Droga ta jest drogą Skarbu Państwa ponadto istnieje tam posiadane samoistne (nie 

jest hipotekowana). Gmina zgłosiła się do Starostwa by wystąpić o wycięcie krzaków. 

Czynność ta została dokonana i wspólnie z gminą odbyła się wizja lokalna i okazało się,  

że rzeczywiście krzaki te przeszkadzają w komunikacji. W związku z tym, że jest tam 

samoistne posiadanie i Starostwo nie może dokonać wycinki, podpisano z tym obywatelem 

umowę, że on to uczyni na własny koszt, a pozyskane „drewno” weźmie do swojego użytku. 

Wtedy sąsiadka ów obywatela przyjechała do Wydziału Geodezji z pretensjami, dlaczego 

nakazano wycinać krzewy, które są jej własnością. Pani ta nie jest stroną postępowania ze 

względu na to, że miejsce gdzie ona zamieszkuje figuruje na jej syna. Kierownik 

poinformował, że mimo to postanowił udostępnić jej dokumenty w tej sprawie. Jednakże Pani 

ta nie była usatysfakcjonowana z trzaskiem drzwi odeszła i zaczęły się wtedy skargi 

kierowane w różne miejsca. Kierownik powiedział, że dowiedział się iż Pani ta żyje  

w konflikcie z obywatelem, który prosił o wycięcie krzewów i chciała swoje prywatne sprawy 

przenieść na urząd. Kierownik zapewnił, że z jego strony nie zostały złamane żadne zasady 

kodeksu postępowania administracyjnego, ani zasady etyki zawodowej pracowników 

samorządowych.  

Radny Andrzej Kozera powiedział, że z wypowiedzi Kierownika wynika, że problem 

dotyczy mienia Skarbu Państwa.  

Kierownik oznajmił, że nie do końca bo są tam ograniczone prawa rzeczowe, 

ponieważ Starostwo nie może ponieść żądnych kosztów, gdyż jest tam samoistne posiadanie, 

co oznacza ograniczone prawa. Kierownik powiedział, że gdyby było wiadomo, że będzie taki 

konflikt to zastosowano by wykładnie Ministra Infrastruktury.  

Radny Andrzej Kozera stwierdził, że Komisja Rewizyjna nie do końca sprecyzowała 

swoje racje, ponieważ w tym wypadku skargą winna zająć się Wojewoda.  

Przewodniczący Rady powiedział, że jest to skarga na Starostę dlatego Wojewoda 

podjęła taką decyzję. Następnie odczytał pismo Wojewody w tej sprawie.  

Radny Andrzej Cepak powiedział, że system prawny, nakazuje rozwiązywać takie 

sprawy przez Radę.  

Radny Andrzej Kozera zawnioskował, aby skargę nie oceniać tylko oddalić.   

Przewodniczący Rady powiedział, że nie można tak zapisać. Skargę trzeba uznać za 

zasadną lub bezzasadną.   

Radny Andrzej Kozera wycofał wniosek.  

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Ireneusz Gołuszka.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”. 



Ad.10. 

 W punkcie tym Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił Informację z pracy 

Zarządu Powiatu (załącznik nr 28).  

 

Obrady sesji opuścił radny Zbigniew Koniusz i radny Marek Omasta – godz. 1125. 

Stan radnych – 10 radnych.  

 

Ad.11. 

 W punkcie tym radny Andrzej Kozera zapytał o giełdę rolną i obwodnicę Pińczowa.  

 Radny Jerzy Kułaga odniósł się Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Powiedział,  

że na ulicy Kokockiej w miejscowości Kokot całkowicie rozlatuje się chodnik. 

 Pan Starosta powiedział, że jest opracowana koncepcja odnośnie giełdy rolnej. 

Starosta oznajmił, że w dniu dzisiejszym ma spotkanie z Marszałkiem i zapyta o giełdę rolną 

oraz obwodnicę. 

 Radny Andrzej Kozera powiedział, że jeżeli są problemy na terenie gminy Pińczów 

związane z giełdą rolną to może wstępnie zaoferować, że gmina Złota może rozmawiać  

w tym temacie.  

 Głos zabrał Pan Tadeusz Bochniak Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  

w Pińczowie, który powiedział, że nie zna sprawy o którą pytał radny Jerzy Kułaga.  

Jak rozezna się w temacie to udzieli odpowiedzi.      

 

Ad.12. 

 W punkcie tym Przewodniczący Rady przypomniał radnym o terminie składania 

oświadczeń majątkowych. Ponadto zaprosił wszystkich na II Debatę - Forum 

Przedsiębiorczości, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 roku.  

 

Ad.13.  

Obrady zakończono o godz. 1140.  

Protokołowała: M. Budera 

 
Przewodniczący 
Rady Powiatu 

/-/ Ireneusz Gołuszka 


