
PROTOKÓŁ NR X/2015  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 28 października 2015 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.905. 

Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu. 

Proponowany porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej Ciuchcia Expres 

Ponidzie. 

5. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku: 

− wystąpienie Skarbnika Powiatu,   

− opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

− dyskusja. 

6. Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie: 

− wystąpienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie,   

− opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, 

− dyskusja. 

7. Uchwalenie Programu Współpracy Samorządu Terytorialnego z Organizacjami 

Pozarządowymi: 

− wystąpienie Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, 

− opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, 

− dyskusja. 

8. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu za 2014 rok 

przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Powiatu .  

9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, 

pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2014 rok 

przeprowadzonej przez Starostę Powiatu Pińczowskiego. 

10. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu za  

2014 rok, członków zarządu powiatu, pracowników, kierowników wydziałów i jednostek 



organizacyjnych Starostwa za 2014 rok przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu 

Skarbowego. 

11. Podjęcie uchwał: 

− w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji 

wojskowej w latach 2016-2019, 

− w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej  

w Chrobrzu, gm. Złota dz. nr 1060/16  stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego, 

− w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na 

parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, 

a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2016 rok, 

− w sprawie zmiany w uchwale NR IX/48/2015 z dnia 11 września 2015 roku w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy drogi 

powiatowej realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020" przewidzianą do 

realizacji w 2016 roku z udziałem środków z budżetu państwa, 

− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne, 

− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, 

− w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

14. Zakończenie obrad. 

 

 

Przed otwarciem obrad sesji Przewodniczący Rady Marek Omasta udzielił głosu 

Sekretarzowi Powiatu Pani Wiolettcie Usnarskiej, która poinformowała, że w ostatnich 

dniach zmienił się Dziennik Ustaw, w którym ogłoszony jest tekst jednolity ustawy  

o samorządzie powiatowym. Jest to Dziennik Ustaw z 2015 roku pozycja 1445.  

Pani Sekretarz poprosiła radnych o wprowadzenie zmiany w projektach uchwał, jakie radni 

otrzymali w materiałach na sesję, polegającej na poprawieniu w podstawach prawnych 

projektów uchwał numeru pozycji oraz roku Dziennika.  

 

 

 



Ad.1. 

Przewodniczący Rady Pan Marek Omasta otworzył obrady sesji. Powitał radnych oraz 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 17 radnych obecnych 

jest 16 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.  

Głos zabrał radny Zbigniew Koniusz, który powiedział, że projekt uchwały w sprawie 

sprzedaży nieruchomości położonej w Chrobrzu powinien być wycofany w porządku obrad, 

ponieważ uważa, że sprawy majątkowe i finansowe powinny być omawiane na wszystkich 

Komisjach, a tak nie było. Podobnie jest z projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia 

kredytu. Radny uważa, że tryb tych uchwał jest niewłaściwy, dlatego też wniósł o ich 

wycofanie.  

Głos zabrał Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski, który powiedział, że miał 

podobne zdanie jak Pan Zbigniew Koniusz, ale pewne sytuacje zmuszają, że na kilka dni 

dołącza się pewne tematy. Uchwała o zaciągnięciu kredytu oznacza na razie tylko gotowość 

powiatu do jego zaciągnięcia. Odnośnie uchwały o sprzedaży działki, uchwała ta była 

omawiana na Zarządzie Powiatu oraz na resortowej Komisji. Pan Starosta stwierdził, że każda 

Komisja ma swoje dziedziny do omawiania i nie ma potrzeby każdego tematu omawiać na 

wszystkich komisjach. Pan Starosta oznajmił, że na sesji obecna jest Pani Zofia Kasza 

pracownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, która 

szerzej przybliży temat sprzedaży.  

Głos zabrała Pani Zofia Kasza, która powiedziała, że sprzedaż dotyczy działki 

położonej w Chrobrzu, która nie może stanowić samodzielnej działki ponieważ położona jest 

przy głównej trasie, ale przy boisku. O kupno tej nieruchomości wystąpił Pan, który obok tej 

działki ma swoją działalność. Działka ta została oszacowana na wysokość 2,246 zł.  

Radny Zbigniew Koniusz powiedział, że ma obawy co do formy sprzedaży, czy 

właściwa jest forma bezprzetargowa. Rady odnosząc się do wypowiedzi Pana Starosty 

powiedział, że nie chodzi o omawianie wszystkich spraw na każdej Komisji, chodzi o to, żeby 

sprawy majątkowe były w ten sposób omawiane.  

Głos zabrał Radca Prawny Przemysław Laskowski, który powiedział, że ustawa  

o samorządzie powiatowym przewiduje sprzedaż w formie bezprzetargowej w sytuacji kiedy 



nieruchomość nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania, a wniosek o jej nabycie 

składa właściciel nieruchomości sąsiednich, chcąc ją nabyć celem powiększenia własnej 

działki.  

Głos zabrał radny Piotr Zachariasz powiedział, że zna ten teren i zna osobę, która chce 

kupić działkę. Jest to Pan, który prowadzi swoją działalność gospodarczą – sklep z artykułami 

rolniczymi, i jego działka przylega do działki, którą chce kupić. Działka ta była do tej pory 

zabrudzona istniało tam nielegalne wysypisko śmieci i Pan ten chciałby ją kupić poszerzając 

swoją działalność.  

Radny Zbigniew Koniusz powiedział, że pomysł jest dobry, ale nie rozumie dlaczego 

temat ten nie był omawiany na wszystkich Komisjach.  

Przewodniczący Rady zapytał czy radny Zbigniew Koniusz podtrzymuje wniosek  

o wycofanie dwóch uchwał z porządku obrad.  

Radny Zbigniew Koniusz powiedział, że wniosek wycofuje.  

 Pan Starosta oznajmił, że wszystkie majątkowe sprawy będą rozpatrywane na każdej 

Komisji.  

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad porządkiem obrad.  

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty przy - 15 głosach „za” 

             1 głosie „wstrzymuję się”.  

 

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 – 16 głosów „za”. 

Ad.4.  

 W punkcie tym Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Edwardowi 

Choroszyńskiemu – Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa Ciuchcia Expres Ponidzie, który 

przedstawił sprawozdanie z działalności Kolejki. Pan E. Choroszyński powiedział, że Kolejka 

działa na odcinku Jędrzejów-Pińczów. Przewiozła ona w tym roku ponad 18 tys. turystów. 

Kolejka to spółka prawa handlowego nastawiona na zyski, ale niestety przez 13 lat swojej 

działalności zysków nie przynosi. Działalność polegająca na przewozie turystycznym cały 

czas generuje straty. Pan Choroszyński powiedział, że od 3 lat myśli się o zmianie formy 

spółki na działalność kulturalną, ponieważ nie ma i nie będzie zapotrzebowania na przewóz. 

Pan Choroszyński powiedział, że zwracał się z prośbą do udziałowców o wsparcie trudnej 



sytuacji kolejki i ma nadzieję, że samorządy i Urząd Marszałkowski pomogą aby tę kolejkę 

utrzymać.  

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. 

Głos zabrał radny Zbigniew Koniusz, który zapytał czy inna forma własności 

otworzyłaby drogi kredytowe pomocne przy utrzymaniu kolejki.  

Pan Edward Choroszyński powiedział, że tak jest taka możliwość.  

 

Obrady sesji opuścił radny Jacek Kapałka – godz. 940. 

Stan radnych – 15 radnych.   

 

Radny Andrzej Kozera powiedział, że za kolej kompetencyjnie odpowiada Urząd 

Marszałkowski i dobrze byłoby podjąć prośbę przez Radę Powiatu, żeby tematem tym zajął 

się Marszałek.  

Głos zabrał radny Ireneusz Gołuszka powiedział, że teraz należy się zająć tematem 

„marki” pod nazwą Ponidzie i wtedy można by wystąpić o środki unijne.    

 

Na obrady sesji przybył radny Jacek Kapałka – 945. 

Stan radnych – 16 radnych.  

 

Radny Andrzej Kozera powiedział, że w Programie Rozwoju Regionalnego „marki” 

Ponidzie nie ma w ogóle w zapisie i jest to pierwszy przypadek, że Ponidzia nie ujęto  

w planowaniach w środkach rozwoju regionalnego województwa.  

Radny Andrzej Cepak powiedział, że należałoby spowodować spotkanie z gminami  

i powiatami, które chcą tę kolejkę utrzymać, a nie dążyć do likwidacji.  

Radny Jacek Kapałka powiedział, że w Umianowicach ma powstać centrum Parków 

Krajobrazowych. Trzeba by więc podjąć uchwałę, żeby ratować kolejkę, która w momencie 

powstania centrum byłaby potrzebna. 

 Zabierając głos Pan Starosta podziękował wszystkim, którzy „oddają serce” dla 

Ciuchci. Starosta powiedział, że powiat pińczowski jest jednym z mniejszych udziałowców  

w spółce. Starosta oznajmił, że kolejka nawet w sezonie ma problemy z płynnością 

finansową. Rozmowy w tym temacie są ciągle toczone i zawsze kończą się tym aby apelować 

do wszystkich wspólników spółki w celu zajęcia się tym problemem. Na ostatnim spotkaniu 

w Jędrzejowie było bardzo blisko podjęcia decyzji o przekazaniu tej sprawy do Zarządu 

Województwa, jednakże się to nie udało. Powiat pińczowski w tym roku przekazał na kolejkę 



ponad 50 tys. złotych  i jest jeszcze ponad 15 tys. zaległości. Pan Starosta odniósł się do 

wypowiedzi radnego Andrzeja Kozery, że w Programie Rozwoju Regionalnego nie ma mowy 

o „marce” Ponidzie. Powiedział, że to, iż „marka” ta nie jest zapisana w Programie nie 

oznacza to, że nie można sięgnąć po środki unijne. Starosta dodał, że w Polsce mało kto 

zarabia na turystyce, nie da się więc nią uratować Ponidzie. Głównym walorem powiatu jest  

z jednej strony rolnictwo, z drugiej strony przemysł.  

 Radny Andrzej Kozera powiedział, że jego zdaniem po środki unijne można sięgnąć, 

ale z własnym udziałem, a Urząd Marszałkowski nie chce się tym zająć.  

 

Radny Andrzej Cepak wysunął wniosek, aby tematem Ciuchci zajęła się Komisja 

Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Powiatu.  

 

 Przewodniczący Rady Marek Omasta powiedział, że uczestniczył przez 4 lata  

w spotkaniach odnośnie Ciuchci i do dnia dzisiejszego Urząd Marszałkowski nic w tym 

temacie nie robi.  

 Głos zabrał Pan Antoni Kwaśniewski – Ciuchcia Expres Ponidzie. Pan Kwaśniewski 

wyraził swoje zadowolenie, że radni powiatowi chcą zająć się tematem Ciuchci. Uznał,  

że trzeba zmusić Zarząd Województwa, aby zajął się tematem Ciuchci.         

 

Ad.5. 

 W punkcie tym o zabranie głosu poproszono Panią Annę Różycką Skarbnika Powiatu, 

która poinformowała, że Informacja na temat wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 

roku była omawiana na wszystkich Komisjach (załącznik nr 3). 

 

Obrady sesji opuścił radny Jacek Kapałka – godz. 1015. 

Stan radnych – 15 radnych.  

 

Następnie Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr 2399/2015 II SKłądu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 września 2015 roku w sprawie opinii 

o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za I półrocze 2015 roku 

(załącznik nr 4). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi.  

Głos zabrał radny Ireneusz Gołuszka, który podziękował Pani Skarbnik, za bardzo 

dobrze „pilnuje” budżetu powiatu. Radny dodał, że Komisja Budżetu i Finansów wysunęła 



wniosek o zorganizowanie wspólnego posiedzenia Zarządu i Przewodniczących Komisji  

w celu omówienia spraw związanych z oświatą i służbą zdrowia.  

Opinię do przedstawionej informacji przedstawił radny Ireneusz Gołuszka 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów (załącznik nr 5). 

Powyższa informacja została przyjęta.  

 

Ad.6.  

 W punkcie tym o zabranie głosu poproszono Pana Sławomira Kobusa – Powiatowy 

Zarząd Dróg w Pińczowie, który przedstawił Informację z działalności Powiatowego Zarządu 

Dróg w Pińczowie (załącznik nr 6). 

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.  

 Głos zabrał radny Ireneusz Gołuszka, który powiedział, że dobre jest to, iż Powiatowy 

Zarząd Dróg razem z Zarządem Powiatu prowadzi tzw. „profilaktykę”.  

 Opinię do przedstawionej informacji przedstawiła radna Iwona Chlewicka 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji (załącznik nr 7).  

Powyższa informacja została przyjęta.  

 

Na obrady sesji przybyła radny Jacek Kapałka – godz. 1025. 

Stan radnych – 16 radnych.  

 

Ad. 7. 

 Przystępując do realizacji pkt 7 o zabranie głosu poproszono Panią Małgorzatę Dymek 

Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, która przedstawiła projekt Programu 

Współpracy Samorządu Terytorialnego z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok 

(załącznik nr 8). Pani Kierownik powiedziała, że Program ten był przedstawiony na 

posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji wraz z projektem uchwały.    

 Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi.  

 Głos zabrał radny Andrzej Kozera, który zawnioskował, aby zabezpieczyć w budżecie 

powiatu większą sumę na wsparcie organizacji pozarządowych.  

 Opinię do projektu uchwały i Programu przedstawiła radna Iwona Chlewicka 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i promocji (załącznik nr 9).   

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Powiatu 

Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok odczytał Przewodniczący Rady 

Powiatu.  



 W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 16 radnych.  

Ad.8.  

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali w materiałach na 

sesję Informację na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu za 2014 

rok przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Powiatu (załącznik nr 10).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

 

Ad.9. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali w materiałach na 

sesję Informację na temat analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, 

pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2014 rok 

przeprowadzonej przez Starostę Powiatu Pińczowskiego (załącznik nr 11).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

 

Ad. 10.  

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali w materiałach na 

sesję Informację na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu za  

2014 rok, członków zarządu powiatu, pracowników, kierowników wydziałów i jednostek 

organizacyjnych Starostwa za 2014 rok przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu 

Skarbowego (załącznik nr 12). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę – godz. 1135 

Zakończenie przerwy – godz. 1145.  

Stan radnych – 16 radnych 

 

Ad.11. 

Podjęcie uchwał:  

 

− w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji 

wojskowej w latach 2016-2020 

Głos zabrała Pani Wioletta Usnarska Sekretarz Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 

kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2020 (załącznik nr 13).  



Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 16 głosów „za”.   

 

− w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej  

w Chrobrzu, gm. Złota dz. Nr 1060/16 stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego 

Projekt uchwały  w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej położonej w Chrobrzu, gm. Złota dz. Nr 1060/16 stanowiącej własność Powiatu 

Pińczowskiego przedstawił Pan Józef Rusiński Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 14).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

 Opinię do powyższego projektu uchwały przedstawił radny Ireneusz Gołuszka 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów (załącznik nr 15).  

 Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa.  

 W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 16 radnych.  

 

− w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na 

parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji 

usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2016 rok,  

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Wiktorowi Badurakowi Kierownikowi 

Wydziału Komunikacji i Transportu, który przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 

opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych 

oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od 

usunięcia pojazdu na 2016 rok (załącznik nr 16).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.   

Opinię do powyższego projektu uchwały przedstawił radny Ireneusz Gołuszka 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów (załącznik nr 17).  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa 

(załącznik nr 18).  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 16 głosów „za”. 

 

− w sprawie zmiany w uchwale NR IX/48/2015 z dnia 11 września 2015 roku w sprawie  

zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy drogi 

powiatowej realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju 



Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” przewidziana do 

realizacji w 2016 roku z udziałem środków z budżetu państwa,  

Głos zabrał Pan Sławomir Kobus - Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie, który 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale NR IX/48/2015 z dnia 11 września 

2015 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację 

przebudowy drogi powiatowej realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” przewidziana do 

realizacji w 2016 roku z udziałem środków z budżetu państwa (załącznik nr 19). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie było.  

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 16 głosów „za”.  

 

− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne, 

Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne  

(załącznik nr 20).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie było.  

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Ireneusz Gołuszka Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów (załącznik nr 21).  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy – 15 głosach „za” 

              1 głosie „wstrzymuje się”.  

 

− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, 

Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 22).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. 

Głos zabrał radny Ireneusz Gołuszka, który zwrócił uwagę na to, że na sesji nie ma 

osób, których zmiany w budżecie najbardziej dotyczą, a chodzi o dyrektorów szkół 

ponadgimnazjalnych.   

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Ireneusz Gołuszka Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów (załącznik nr 23).  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy – 14 głosach „za” 



               2 głosach „wstrzymuje się”.  

− w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

Głos zabrał Pan Starosta Zbigniew Kierkowski, który przedstawił projekt uchwały  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (załącznik nr 24).  

Pan Starosta powiedział, że trzeba podjąć teraz tę uchwałę, aby przygotować linię kredytową, 

żeby w razie potrzeby można od razu zaciągnąć kredyt.  

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.  

Głos zabrał radny Zbigniew Koniusz, który zapytał czy zaciągnięcie tego kredytu nie 

będzie zagrożeniem, skutkującym obciążenie budżetu i zamknie się droga na wzięcie kredytu 

na szpital.  

Pan Starosta powiedział, że Zarząd cały czas myśli o szpitalu i będzie chciał iść  

w kierunku jego rozwoju. 

Radny Andrzej Cepak powiedział, że wszyscy są rozwojem szpitala. Oznajmił,  

że rozwój to nie tylko oddziały szpitala, ale też uregulowanie zaległości, warunki poradni 

specjalistycznych, czwarte łóżko na OIOM-ie. Radny dodał, że trzeba pomyśleć o wszystkim, 

o oświacie, o zdrowiu, o bezpieczeństwie, gdyż są to strategiczne elementy dla powiatu.      

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Ireneusz Gołuszka Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów (załącznik nr 25).  

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy – 12 głosach „za” 

               4 głosach „wstrzymuje się”.  

Ad.12. 

 W punkcie tym głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który powiedział, że na obecnej sesji 

bardzo mało zrozumiał, bo nie było nagłośnienia. Poprosił, aby na sesjach to nagłośnienie 

było. W dalszej części swojej wypowiedzi radny oznajmił, że na ostatniej sesji rozdał 

wszystkim radnym pismo, zawierające mocne strony utrzymania oddziału ginekologiczno-

położniczego w ZOZ w Pińczowie. Zapytał jak się obecnie przedstawia sprawa tego oddziału. 

Radny powiedział iż zapoznał się z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli 

przeprowadzonej w ZOZ w Pińczowie. Radny zaznaczył, że wnioski pokontrolne zawierały 

ciekawe wzmianki, które można było wdrożyć w działanie szpitala. Zapytał czy jest to 

rozpatrywane. Kolejną sprawą jaką poruszył radny to drogi na terenie gminy Kije  

w miejscowości Kliszów (odkrzaczanie i odwadnianie), gdzie jest piękna droga powiatowa, 

ale drogę tę trzeba utrzymać odwadniając ją. Kolejna droga, którą trzeba odwadniać to 

Rębów-Borczyn-Wierzbica, następnie droga Gołuchów-Szydłówek, o którą apelują 



mieszkańcy, kolejna to droga od Gołuchowa na Żydówek, którą trzeba odkrzaczyć. Radny 

dodał, iż pochwałą dla Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg jest założenie lustra  

w miejscowości Borczyn.  

 Głos zabrał Pan Starosta, który odniósł się do wypowiedzi radnego Jerzego Kułagi. 

Pan Starosta powiedział, że jeżeli chodzi o drogi to sprzęt, który może wykonywać prace,  

o których mówi radny, został zakupiony w tym roku nie ma więc możliwości wszystkich dróg 

odkrzaczyć. Jeżeli chodzi o inne pytania odpowiedzi udzieli Dyrektor ZOZ.  

 Dyrektor ZOZ powiedział, że Burmistrzowi Pińczowa została złożona propozycja, aby 

oddział ginekologiczno-położniczy został, a samorządy lokalne będą starały się pokryć 

deficyt, ale nie ma jeszcze na tę propozycję odpowiedzi. Dyrektor oznajmił, że jeżeli ten 

oddział nadal będzie tak deficytowy i będzie on istniał to będzie to zagrożeniem dla innych 

oddziałów, ponieważ nikt za darmo pracować nie będzie, leki są drogie ponadto trzeba będzie 

też wymieniać sprzęt, który nie był jeszcze wymieniany. Szpital w Pińczowie przez 4 lata nie 

przynosił żadnych strat, a nawet spłacał zobowiązania. Dyrektor powiedział, że zapoznał się  

z pismem radnego Jerzego Kułagi w sprawie mocnych stron oddziału. Konsultował treść tego 

pisma z innymi i okazuje się, że nie są to mocne strony oddziału. Dyrektor oznajmił, że na 

oddziale jest 1,5 mln. starty i strata ta z roku na rok będzie się powiększać. Kończąc swoją 

wypowiedź Dyrektor po raz kolejny zaprosił wszystkich radnych do rozmów i obejrzenia 

ZOZ-u celem wypracowania odpowiedniej decyzji.  

 Radny Jerzy Kułaga powiedział, że radni są po to by zadawać pytania często trudne.  

 Radny Andrzej Kozera powiedział, że na ten moment nie da się wypracować modelu 

reformy szpitala. Trzeba poczekać co nowy Rząd postanowi. Wychylać się dzisiaj z procesem 

finansowania przez organ założycielski byłoby „małym” błędem. Trzeba poczekać co  

w kwestii szpitali zadecyduje nowy Rząd, ponieważ może się okazać, że nastąpi przekazanie 

kwestii finansowania na administracje czyli likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia,  

a wtedy powiat będzie musiał finansować wszystkie usługi medyczne prowadzone przez 

powiat. Radny powiedział, że Burmistrz nie może finansować ZOZ-u ponieważ jest to 

działanie powiatu. Radny zaproponował, aby sporządzić bilans ekonomiczny i gospodarczy 

szpitala z uwzględnieniem rozwiązań jakie Dyrektor ZOZ ma do zaproponowania.     

 Dyrektor ZOZ powiedział, że dostarczał już radnym informacje dotyczącą liczby 

porodów oraz wyników finansowych oddziału ginekologiczno-położniczego z prośbą, że gdy 

ktoś ma pytania, żeby przyszedł i porozmawiał. Jednakże żadnych pytań nie było. Temat ten 

jest zawsze poruszany na posiedzeniach Komisji Zdrowia.  

 



Obrady sesji opuścił radny Jacek Kapałka – godz. 1205 

Stan radnych – 15 radnych.  

 

 Radny Andrzej Kozera powiedział, że do tej pory był tradycyjny model 

funkcjonowania szpitala w oparciu o wypełnienie jego podstawowych rzeczy. Radny 

przyznał, że inny oddział np. neurologiczny na pewno będzie oddziałem, który nie będzie 

przynosił strat, ale trzeba poczekać na zmiany jakie wprowadzi nowy Rząd i wypracować 

kierunki działania na chociażby 4 lata.  

 Dyrektor ZOZ powiedział, że konsultant Wojewódzki wskazał na politykę otworzenia 

oddziału neurologicznego. Otwarcie tego oddziału nie wiązałby się z dzierżawą, ale ze 

znalezieniem partnera, który by wszedł we współpracę. Byłby to partner medyczny, który by 

miał własny sprzęt.  

 Pan Starosta odniósł się do wypowiedzi radnego Jerzego Kułagi. Powiedział, że radni 

mają zadawać pytania kiedy będą chcieli, a pracownicy starostwa, czy jednostek mają 

obowiązek udzielać odpowiedzi.  

 Radny Andrzej Cepak powiedział, że Minister Zdrowia po raz kolejny poszedł na to, 

że pielęgniarki dostały podwyżki, ale tylko pielęgniarki, a gdzie pozostały personel. Radny 

powiedział, że organ prowadzący służbę zdrowia powinien pomyśleć też o personelu 

niemedycznym.     

 Dyrektor ZOZ powiedział, że rozporządzenie mówi, iż ZOZ jest tylko pośrednikiem  

w przekazywaniu pieniędzy.  

 

Ad. 13.  

 Głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który powiedział, że trzeba głośno mówić o rzeczach, 

o których mówi radny Andrzej Kozera i należałoby postarać się o złożenie wniosku, aby dbać 

o szpital, żeby starać się pobudzać Dyrektorów do działania.  

 

Ad. 14.  

Obrady zakończono o godz. 1215.            

 

Obrady sesji zakończyły się o godz. 1135. 

Protokołowała: M. Budera           Przewodniczący 

Rady Powiatu 

/-/ Marek Omasta 


