
PROTOKÓŁ NR XXII/2016  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.1105. 

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. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

5. Realizacja zadań planowanych w zakresie budowy, remontów i modernizacji dróg 

powiatowych w 2017 roku.: 

− wystąpienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie, 

− opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, 

− dyskusja. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027:  

− wystąpienie Skarbnika Powiatu, 

− opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

− dyskusja, 

− podjęcie uchwały.  

7. Uchwalenie budżetu powiatu na 2017 rok. 

− wystąpienie Skarbnika Powiatu,  

− opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

− dyskusja, 

− podjęcie uchwały.  

8. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok. 

9. Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2017 rok: 

− Komisji Rewizyjnej, 

− Komisji Budżetu i Finansów, 

− Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 



− Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,  

− Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu. 

10. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 

11.Podjęcie uchwał: 

− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2016 i lata następne, 

−  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,  

− w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2017 roku,  

− w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/82/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  

6 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2016 roku  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

− w sprawie  ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających na 2017 rok. 

12. Informacja z pracy Zarządu. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

15.Zakończenie obrad. 

 

 Przed otwarciem sesji Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że dwóch 

funkcjonariuszy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pińczowie podczas pełnienia 

służby udzielili pierwszej pomocy przedlekarskiej ratującej życie. Tymi wzorowymi 

strażakami są kpt Mariusz Fodymski i st. str. Damian Aksamit.  

Przewodniczący serdecznie podziękował im, za godną naśladowania postawę. Następnie 

poprosił Pana Starostę o wręczenie podziękowań i upominków.  

 Głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Pan Grzegorz 

Karwat, który podziękował za wyróżnienie strażaków. Korzystając z okazji złożył wszystkim 

zebranym życzenia noworoczne.   

 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 (nieobecny radny Bogusław Chałuda, Zbigniew 

Koniusz, Michał Leszczyński, 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.  

Głos zabrał Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski. Zawnioskował o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie wynajęcia lokalu położonego w budynku przy  

ul. Żwirki i Wigury 40 w Pińczowie stanowiącego własność Powiatu Pińczowskiego.  

Przewodniczący zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

 Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wnioskiem Pana Starosty.  

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie – 13 głosów „za”.  

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad porządkiem obrad.  

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 jednogłośnie – 13 głosów „za”. 

Ad.4. 

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z wykonania uchwał radni 

otrzymali w materiałach na dzisiejszą sesję (załącznik nr 3). Następnie przystąpił do 

głosowania nad przyjęciem sprawozdania.  

W wyniku głosowania sprawozdanie z wykonania uchwał zostało przyjęte przy  

12 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymuję się”.  

Ad.5. 

 W punkcie tym o zabranie głosu poproszono Pana Tadeusza Bochniaka Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie, który przedstawiał informację nt. Realizacji zadań 

planowanych w zakresie budowy, remontów i modernizacji dróg powiatowych w 2017 roku 

(załącznik nr 4). 

Pan Tadeusz Bochniak powiedział, że drogi powiatowe mogą korzystać z nielicznych 

możliwości pozyskania środków na przebudowę, budowę czy remonty. PZD w Pińczowie 

korzysta z dwóch źródeł pozyskania środków: Program rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz Dotacja ze środków rezerwy na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych.  

 Przewodniczący zapytał czy są pytania.  



 Głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który zapytał czy został już ogłoszony przetarg na  

wycinkę drzew na drodze od Kij do miejscowości Kokot. Radny zapytał ponadto czy 

Dyrektor PZD wie coś na temat remontu i budowy drogi Samostrzałów-Stawiany i Żydówek-

Gołuchów. Radny zapytał też czy wiadomo coś na temat odwodnienia drogi Kliszów, Rębów, 

Borczyn. 

 Pan Dyrektor powiedział, że jeżeli chodzi o odwodnienie to PZD realizuje zadania  

z tym związane we własnym zakresie, podobnie jest ze ścinką poboczy. Jeżeli chodzi  

o wycinkę drzew to na początku 2017 roku zostanie ogłoszony przetarg. Odnośnie odnowy  

i remontów dróg na terenie Gminy Kije podpisane są stosowne umowy i porozumienia.  

 Radny Andrzej Kozera zapytał czy droga Chroberz-Rudawa finansowana jest z zadań 

własnych powiatu czy z „powodziówki”.  

 Dyrektor PZD odpowiedział, że planowana jest do zgłoszenia w ramach 

„powodziówki”.  

 Radny Andrzej Kozera zapytał kiedy zostanie ta droga zgłoszona, ponadto zapytał  

o drogę Korce-Wola Chroberska. 

 Dyrektor PZD powiedział, że obie drogi będą zgłoszone w 2017 roku.  

 Radny Andrzej Kozera zapytał dlaczego nie konsultuje się z nim odcinków dróg 

planowanych do remontów na terenie Gminy Złota.  

 Radny Marek Omasta powiedział, że z nikim się nie konsultuje i też nic nie wie. 

Zapytał jakie przyjęto kryterium wyboru dróg.  

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

radny do tej pory nie podawał swoich propozycji. W Programie rozwoju infrastruktury 

powiatowej i gminnej chodzi o punkty, które kwalifikują daną drogę. Punkty te dostaje się za 

współpracę z gminami. Wiedząc jaka jest sytuacja finansowa gmin jedynym kryterium 

wyboru jest zwracanie się do Rad Gmin czy zechcą wejść z powiatem w Program i czy 

wyasygnują 25% środków na daną drogę. Wszystko to oznacza, że proponowane drogi są 

wybierane przez Rady Gmin. Jednakże gdy jest potrzeba, że radni chcą uczestniczyć  

w procedurze wyboru to może tak to przebiegać, z tym, że musi być to zaczęte wcześniej 

żeby skutecznie zakończyć.   

 Radny Marek Omasta zapytał o odcinek drogi Pińczów-Szczypiec około 170m, czy 

jest ona uwzględniona.  

 Pan Starosta powiedział, że odcinek ten nie jest uwzględniony. Nie ma on kategorii 

drogi powiatowej i z takimi odcinkami jest problem, ponieważ chcąc je zgłosić do 



jakiegokolwiek Programu trzeba ściśle przestrzegać decyzje Ministra Infrastruktury, gdzie 

przewidziane są szerokości, szerokości rowów i poboczy.    

 Opinię do przedstawionej informacji odczytała Przewodnicząca Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji radna Iwona Chlewicka (załącznik nr 5).  

 Informacja została przyjęta.  

Ad.6.  

 Przystępując do realizacji pkt 6 o zabranie głosu poproszono Skarbnika Powiatu Panią 

Annę Różycką, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2017-2027 (załącznik nr 6).   

Następnie Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr 2573/2016 II Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady 

Powiatu Pińczowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 

(załącznik nr 7).  

 Opinię do projektu uchwały przedstawiała Przewodnicząca Komisji Budżetu  

i Finansów radna Irena Moskwa (załącznik nr 8). 

 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: 11 głosach „za” (radni: Ryszard 

Barna, Andrzej Cepak, Iwona Chlewicka, Marek Długosz, Andrzej Głogowiec, Ireneusz 

Gołuszka, Jacek Kapałka, Zbigniew Kierkowski, Irena Moskwa, Marek Omasta, Zbigniew 

Szczepański) i 2 głosach „wstrzymuję się” (radni: Andrzej Kozera, Jerzy Kułaga).  

Ad.7.  

 W punkcie tym głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok (załącznik nr 9). 

 Następnie Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr 2572/2016 II Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii  

o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pińczowskiego na 2017 rok (załącznik nr 10).  

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.  

 Głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który zapytał czy w budżecie zostały wyodrębnione 

środki na drogi Samostrzałów-Stawiany i Żydówek-Gołuchów.  

 Pani Skarbnik odpowiedziała, że obecnie środki nie są zaplanowane, jak przyjdzie na 

to czas to zostaną zaplanowane.  

 Radny Jerzy Kułaga powiedział, że w projekcie uchwały jest ujęta kwota 15 tys. zł na 

utrzymanie hali widowiskowo-sportowej. Zapytał czy ta kwota nie jest za mała w porównaniu 



do wartości hali. Radny powiedział ponadto, że w projekcie uchwały brak jest danych na 

temat stanu zobowiązań jednostek organizacyjnych powiatu na 2017 rok.  

 Pani Skarbnik powiedziała, że informacja o stanie zobowiązań jednostek będzie 

wykazana przy absolutorium. Jeżeli chodzi o kwotę 15 tys. zł to nie jest kwota na halę, jest to 

kwota na dział „kultura fizyczna” z przeznaczeniem na zawody, a na halę przeznaczona jest 

kwota 350 tys. zł.  

 Radny Andrzej Kozera stwierdził, że powinny być przeprowadzone konsultacje 

społeczne jakie obowiązują przy konstrukcji budżetu. Radny stwierdził, że radni nie mają 

zbyt wiele czasu, aby konstruktywnie współpracować przy opracowywaniu projektu budżetu. 

Samo ograniczenie się do Komisji jest zbyt małym okresem by w sposób prawidłowy 

uczestniczyć. W związku z tym radny zapytał co w tym projekcie budżetu zmienione zostało 

po odbytych Komisjach, na których wysunięte zostały wnioski i spostrzeżenia, ponadto  

czy w okresie między Komisjami a sesją odbyło się posiedzenie Zarządu, aby te wnioski 

przeanalizować. Radny zapytał też czy prezydium Rady po Komisjach dokonało oceny na 

podstawie protokołów sytuacji, które należałoby zaznaczyć, postrzegać i kierować 

odpowiednie wnioski ze strony radnych na pracę Zarządu. Radny uważa, że prezydium Rady 

winno odbywać raz na kwartał spotkanie i oceniać pracę Komisji oraz przebieg informacji  

i realizację wniosków między Radą a Zarządem. Radny dodał, że od momentu gdy przestał 

być Przewodniczącym Zarządu zwracał uwagę na to by nie programować kosztowych 

budżetów tzn. programowanie wydatków, które nie mają odzwierciedlenia w dochodach 

powiatu. Według radnego takie konstruowanie budżetu doprowadziło to do sytuacji, gdzie 

występują bardzo duże zagrożenia (konieczność zaciągania stosownych kredytów po to by 

zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu). Radny powiedział, że 

dokonał wstępnych badań, które wykazały, że gminy dotowały oświatę w ciągu 5 lat na kwotę 

około 20-25 mln. zł. W związku z tym radny niewiarygodnie postrzega oceny Regionalnej 

Izby Obrachunkowej, ponieważ nie wiadomo czy te pieniądze (20-25 mln. zł na oświatę) 

skierowane zostały słusznie i są efektywnie zagospodarowane, czy zostały one skierowane po 

to żeby utrzymywać jednostki oświatowe, które i tak będą musiały być rozwiązane bo nie ma 

dzieci. Radny zastanawia się jakie były racjonalne przesłanki decyzji o skierowaniu tak 

olbrzymich pieniędzy na oświatę. Kolejny aspekt jaki nurtuje radnego to Zespół Opieki 

Zdrowotnej, a dokładniej to, że kolejny budżet nie przeznacza środków na modernizację 

szpitala.  

Radny zwrócił się z prośbą aby brać pod uwagę propozycje radnych np. w przypadku 

planowania inwestycji.  



 Głos zabrał Pan Starosta. Powiedział, że budżet powiatu jest pierwszy od wielu lat 

bardzo realistyczny zarówno po stronie wydatkowej jak i dochodowej. W budżecie tym strona 

inwestycyjna nie jest zbyt mocno rozbudowana ponieważ nie da się stwierdzić, które projekty 

uda się wprowadzić do realizacji mówiąc o środkach z Unii Europejskiej. Powiat musi się 

nastawić na skorzystanie z środków unijnych w jak największej ilości. Dwa projekty zostały 

już złożone i okazało się, że chętnych jest o wiele więcej niż przewidywano wydać pieniędzy, 

dlatego też  nie ma pewności gdzie i które projekty z powiatu pińczowskiego wejdą. Jeżeli  

w trakcie roku okaże się, że jakiś projekt będzie mógł być zrealizowany to budżet zostanie 

znowelizowany.  

Pan Starosta odniósł się do sprawy oświaty. Powiedział, że kwoty wydane na oświatę były 

słuszne (termomodernizacja LO, boisko wielofunkcyjne, termomodernizacja ZSZ i SOSW). 

Zmniejszanie się liczby dzieci nie dotyczy sieci szkół. Nie ma możliwości, żeby którąś ze 

szkół likwidować. Statystyki wskazują na to, że dzieci zacznie przybywać. W LO obecnie 

pierwszy rok od wielu lat jest więcej dzieci o ponad 26. Odnosząc się do szpitala Pan Starosta 

powiedział, że diagnoza została przeprowadzona i kierunek został określony. Powiat nie chce 

aby szpital ten był szpitalem typu lecznicy. Była chęć utworzenia neurologii i chemioterapii, 

ale do tego nie doszło. Gdyby się to udało zrealizować szpital byłby w zupełnie innej sytuacji. 

Obecnie jest „krok do tyłu”. Pan Starosta powiedział, że sprawdziło się to co Dyrektor ZOZ 

przewidywał, to co było oparte na wieloletnich analizach – mimo zatrudnienia dobrych 

lekarzy tendencja spadkowa urodzeń i zabiegów ginekologicznych spadała od 50 do 30.  

W tym roku jest podobnie.  

Pan Starosta oznajmił, że jest pewien aspekt który w tym roku ewidentnie przeszkadza. 

Chodzi o Dyrektora szpitala w Busku, poprzedni Dyrektor widział Ponidzie jako całość, 

obecny Dyrektor nie ma takich poglądów i współpraca jest trudna.  

 Radny Andrzej Kozera powiedział, że ubieganie się o środki unijne wymaga 

załącznika budżetowego. Według radnego złe jest to, że w budżecie nie ma ujętych 

inwestycji. Jeżeli chodzi o szpital radny uważa, że nie był przeciwny temu, żeby w szpitalu 

powstała neurologia czy chemioterapia wręcz przeciwnie radny proponował, aby 

wygospodarować pomieszczenia i otworzyć te oddziały, żeby siąść przy „okrągłym stole”  

i rozmawiać w sprawie służby zdrowia, ale odzewu nie było.  

 Radny Jacek Kapałka odniósł się do sprawy oświaty. Powiedział, że problemu oświaty 

na terenie powiatu pińczowskiego nie ma. Radny nie odnosząc się personalnie do 

konkretnych radnych uważa, że dla niektórych radnych przydałoby się szkolenie w zakresie 

podstawowego nazewnictwa ekonomicznego i prawnego, po to aby móc odpowiednio 



zadawać pytania. Radny wypowiedział się jeszcze na temat środków unijnych związanych  

z oświatą. Powiedział, że jeżeli uda się zdobyć jakieś środki to Zarząd Powiatu powinien być 

przygotowany na włożenie wkładu własnego w wysokości około 1 mln. zł.  

 Radny Andrzej Kozera powiedział, że nie może się Pan Kapałka wypowiadać,  

że potrzebne jest szkolenie dla radnych. Jest to niestosowne. Jeżeli chodzi o oświatę to trzeba 

trochę poczekać, ponieważ na razie nic nie wiadomo jakie są relacje wydatków i udziału 

podmiotów niepublicznych. Radny zapytał czy Pani Skarbnik posiada harmonogram 

szczegółowych wydatków jednostek niepublicznych.  

Pani Skarbnik powiedziała, że wydatki takie są uwzględnione przy rozliczeniu 

rocznym.  

Radny Andrzej Kozera uważa, że jeżeli w projekcie budżetu podaje się szczegółowe 

rozliczenie wydatków planowanych w publicznym sektorze oświaty to dobrze byłoby też 

podać takie rozliczenie od podmiotów niepublicznych, a jeżeli jest to nie możliwe to należy 

poczekać na roczne sprawozdanie z wykonania budżetu.  

Radny Jerzy Kułaga zaproponował, aby radni mieli wgląd w budżet Fundacji Złote 

Serce. Radny powiedział, że zawsze był za tym, żeby szpital rozbudowywać, a nie 

likwidować oddziałów.  

Radny Jacek Kapałka odniósł się do wypowiedzi radnego Andrzeja Kozery. 

Powiedział, że zasugerował szkolenie dla radnych po to aby nikt się nie wypowiadał,  

że oświata jest zadłużona, że generuje koszty itd.  

Pan Starosta powiedział, że podziela słowa radnego Andrzeja Kozery i uważa,  

że wszyscy radni mogą zadawać każde pytanie i nie powinno to podlegać uwadze i krytyce 

innych. Jeżeli chodzi o budżet to Zarząd nie ma nic do ukrycia i każdy kto chce pracować ma 

taką możliwość. 

 Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady radna Irena Moskwa (załącznik 

nr 11).  

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

Barna, Iwona Chlewicka, Marek Długosz, Andrzej Głogowiec, Ireneusz Gołuszka, Jacek 

Kapałka, Zbigniew Kierkowski, Irena Moskwa, Marek Omasta, Zbigniew Szczepański)  

i 2 głosach  „wstrzymuję się” (radni: Andrzej Kozera, Andrzej Cepak) i 1 głosie „przeciw” 

(radny Jerzy Kułaga).   

 

Obrady sesji opuścił radny Ryszard Barna – godz. 1245. 

Stan radnych 12 radnych. 



Ad.8.  

 Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali w materiałach na sesję  

projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok wraz  

z projektem planu pracy. Zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa 

(załącznik nr 12).  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy 11 głosach „za” (radni: Andrzej 

Cepak, Iwona Chlewicka, Marek Długosz, Andrzej Głogowiec, Ireneusz Gołuszka, Jacek 

Kapałka, Jerzy Kułaga, Zbigniew Kierkowski, Irena Moskwa, Marek Omasta, Zbigniew 

Szczepański)  i 1 głosie „wstrzymuje się” (radny Andrzej Kozera).     

Ad.9.  

 Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali w materiałach na sesję  

projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2017 

rok wraz z projektami planów pracy. Zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa 

(załącznik nr 13).  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy 11 głosach „za” (radni: Andrzej 

Cepak, Iwona Chlewicka, Marek Długosz, Andrzej Głogowiec, Ireneusz Gołuszka, Jacek 

Kapałka, Jerzy Kułaga, Zbigniew Kierkowski, Irena Moskwa, Marek Omasta, Zbigniew 

Szczepański)  i 1 głosie „wstrzymuje się” (radny Andrzej Kozera).     

Ad.10. 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali w materiałach na sesję  

projekt uchwały w sprawie zatwierdzeni planu kontroli Komisji Rewizyjnej. Zapytał czy są 

uwagi. Uwag nie było.  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa 

(załącznik nr 14).  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy 11 głosach „za” (radni: Andrzej 

Cepak, Iwona Chlewicka, Marek Długosz, Andrzej Głogowiec, Ireneusz Gołuszka, Jacek 

Kapałka, Jerzy Kułaga, Zbigniew Kierkowski, Irena Moskwa, Marek Omasta, Zbigniew 

Szczepański)  i 1 głosie „wstrzymuje się” (radny Andrzej Kozera).     

Ad.11. 

Podjęcie uchwał:  

- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027 



Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027 (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 przy 11 głosach „za” (radni: Andrzej 

Cepak, Iwona Chlewicka, Marek Długosz, Andrzej Głogowiec, Ireneusz Gołuszka, Jacek 

Kapałka, Zbigniew Kierkowski, Andrzej Kozera, Irena Moskwa, Marek Omasta, Zbigniew 

Szczepański)  i 1 głosie „wstrzymuje się” (radny Jerzy Kułaga).     

 

- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok 

Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 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 11 głosach „za” (radni: Andrzej 

Cepak, Iwona Chlewicka, Marek Długosz, Andrzej Głogowiec, Ireneusz Gołuszka, Jacek 

Kapałka, Zbigniew Kierkowski, Andrzej Kozera, Irena Moskwa, Marek Omasta, Zbigniew 

Szczepański)  i 1 głosie „wstrzymuje się” (radny Jerzy Kułaga).     

 

Obrady sesji opuścił radny Jacek Kapałka – godz. 1255. 

Stan radnych – 11 radnych.  

 

− w sprawie rozkładu godzin pracy i planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Pińczowskiego  

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Panią Teresę Gładysz Kierownika 

Wydziału Spraw Społecznych, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozkładu godzin 

pracy i planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Pińczowskiego (załącznik nr 19).  



Opinię do powyższego projektu uchwały przedstawił radny Zbigniew Szczepański 

członek Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik Nr 20). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 11 głosów „za”. 

 

− w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/82/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  

6 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2016 roku  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/82/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  

6 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2016 roku  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (załącznik nr 21).  

Opinię do powyższego projektu uchwały przedstawił radny Zbigniew Szczepański 

członek Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik Nr 22). 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 11 głosów „za”. 

 

Na obrady sesji przybył radny Ryszard Barna – godz. 1304. 

Stan radnych – 12 radnych.  

 

− w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających na 2017 rok 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających na 2017 rok (załącznik nr 23).  

Głos zabrał radny Andrzej Kozera. Powiedział, że uchwała ta jest niejasna, nie są 

znane przetargi.   

Pani Jolanta Piekara Kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska powiedziała, że od początku istnienia Starostwa istnieje ustawa  

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Od początku istnienia 

Starostw nie zdarzyło się jeszcze, żeby pojazd pływający musiał być przechowywany.  

W razie potrzeby Starostwo ma do dyspozycji bazę Powiatowego Zarządu Dróg. Obecnie nie 

ma potrzeby ogłaszać przetargów i za nie płacić.  



Radny Andrzej Kozera powiedział, że powinien być podjęty pewien system regulacji 

realizacji tej uchwały.  

Pani Kierownik odpowiedziała, że w przypadku gdy zajdzie konieczność będzie 

zastosowana uchwała o zamówieniach publicznych.   

Opinię do powyższego projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów (załącznik Nr 24). 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa. 

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

 

− w sprawie wynajęcia lokalu położonego w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 40  

w Pińczowie stanowiącego własność Powiatu Pińczowskiego 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały  

w sprawie wynajęcia lokalu położonego w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 40  

w Pińczowie stanowiącego własność Powiatu Pińczowskiego (załącznik nr 25). 

Uwag i pytań nie było. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa. 

Opinię do powyższego projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów (załącznik Nr 26). 

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

Ad.12. 

 W punkcie tym Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił Informację z pracy 

Zarządu Powiatu (załącznik nr 27).  

Ad.13. 

 W punkcie tym radny Jerzy Kułaga zapytał jak dalej będzie prosperował szpital.  

 Pan Bartosz Stemplewski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej powiedział, że szpital 

zabiega o to aby cena punktu rozliczeniowego wzrosła, co rozwiązałoby wiele problemów. 

Jeżeli chodzi o porody, to ich liczba maleje. Szpital będzie miał gorszy wynik finansowy za 

rok 2015 i 2016 ponieważ nie jest w stanie udźwignąć obciążania jakie przynosi oddział 

ginekologiczno-położniczy. Dyrektor oznajmił, że robi się dokładnie to czego oczekuje 

obecny rząd, tzn. ma nastąpić ograniczenie ilości łóżek ginekologiczno-położniczych  

w szpitalach gdzie jest najmniej porodów.  

  Radny Jerzy Kułaga zapytał czy będzie zlikwidowany oddział ginekologiczno-

położniczy.  



 Dyrektor powiedział, że wystąpił z taką propozycją ponieważ uważa, że należy tak 

zrobić, ponieważ jest to zgodnie z oczekiwaniami map potrzeb zdrowotnych, ponadto NFZ 

zobowiązany jest do stosowania się do tych map.  

 Radny Andrzej Kozera zapytał czy będzie wymagana w mapach potrzeb zdrowotnych 

ilość oddziałów jakie ma posiadać szpital aby mógł być szpitalem powiatowym.  

 Dyrektor ZOZ powiedział, że w projekcie map potrzeb zdrowotnych są wymienione 

oddziały jakie musi posiadać szpital o pierwszym stopniu referencyjności i musi on posiadać 

co najmniej jeden z tych oddziałów. Natomiast szpital o drugim stopniu musi mieć trzy 

oddziały wymienione na liście.  

 Radny Andrzej Kozera zapytał jaki byłby pińczowski szpital i jaka jest różnica  

w finansowaniu szpitala w zależności od stopnia referencyjności.     

 Dyrektor ZOZ powiedział, że pińczowski szpital byłby o pierwszym stopniu. Jeżeli 

chodzi o finansowanie to nie posiada wiedzy żeby miało być różnicowanie finansowania.  

 Radny Andrzej Kozera zapytał czy niepubliczne elementy leczenia (np. kardiologia) są 

ujmowane w procesy przekształcania na wyższy stopień referencyjności. 

 Dyrektor ZOZ powiedział, że nie ponieważ jest to oddzielny podmiot leczniczy.  

 Radny Andrzej Kozera zapytał czy można by w pińczowskim szpitalu zrobić izbę 

porodową. Zapytał ponadto jaki model przyjętej służby zdrowia Dyrektor lansuje, żeby  wejść 

w nowy układ finansowania.  

 Dyrektor powiedział, że nie istnieją obecnie izby porodowe.  

 Radny Jerzy Kułaga powiedział, że należałoby zmienić politykę i zacząć działać  

w innym kierunku i wprowadzać np. nowe urządzenia do szpitala, np. rezonans magnetyczny.   

 Dyrektor powiedział, że szpital mało osób kieruje na rezonans magnetyczny. Ponadto 

np. w Busku w rezonans zainwestowała prywatna firma.  

 Radny Andrzej Kozera powiedział, że Dyrektor ZOZ nie raz mówił, że brak jest kadry 

na oddziale ginekologiczno-położniczym. Radny stwierdził, że mówił już rok temu, żaby 

umiejętnie rozmawiać i tak formułować wizerunek szpitala żeby znaleźć kadrę.  

 Dyrektor ZOZ powiedział, że w przeciągu tych lat, w których jest Dyrektorem (6 lat) 

znacznie zwiększyła się kadra lekarska. Problem braku kadry jest problemem ogólnopolskim 

związany z tym, że lekarzy w Polsce jest 50% mniej niż średnio w Unii Europejskiej ponadto 

dużo ludzi wybiera większe miasta.  

 Radny Andrzej Kozera zaproponował aby poszerzyć skład Komisji Zdrowia, po to 

żeby nie okazało się, że radni nie wiedzą wszystkiego.  



 Pan Starosta powiedział, że Zarząd nie ma sobie nic do zarzucenia. Nie można 

powiedzieć, że ktoś był niedoinformowany. Proces próby likwidacji oddziału był 

przeprowadzony prawidłowo, były poinformowane wszystkie lokalne media. Poprzednia 

uchwała była konsultowana przez wielu prawników.  

 Radny Andrzej Kozera powiedział, że aby zrozumieć pewną istotę zagadnień 

dotyczących szpitala powinno się wysłuchać kilku osób i połączyć wszystkie Komisje  

i porozmawiać. Nikt nie wspomina o ofercie burmistrza, czy jego propozycja to tylko manewr 

polityczny czy rzeczywiście chce on stworzyć współdziałanie SZOZ-u z ZOZ-em.  

Ad.14. 

 W punkcie tym radny Andrzej Kozera powiedział, żeby na przyszłej sesji wprowadzić 

kwestię Chrobrza - regulacji prawnych Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego.  

 Pan Starosta powiedział, że Chroberz nie jest zostawiony na boku, był pomysł 

otworzyć tam filę Domu Pomocy Społecznej jednakże Minister Rolnictwa do dzisiaj nie 

podjął tematu i nie wyraził zgody, podobnie Marszałek wystąpił do Ministra o przejęcie do 

Wojewódzkiego Domu Kultury Zespołu Pałacowo-parkowego, ale też nie ma na to 

odpowiedzi. Temat był monitowany u Wojewody, ale nie jest ona w stanie nic z tym temacie 

zrobić. Ogólnie mówiąc Minister Rolnictwa nie pozwala nic w tym temacie zrobić. 

 Radny Andrzej Kozera powiedział, że ma pewne rozwiązania odnośnie Chrobrza.      

  Zabierając głos Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Radzie Powiatu, 

Zarządowi Powiatu, Skarbikowi, Sekretarzowi, Radcy Prawnemu, samorządom gminnym, 

kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, komórkom starostwa, szefom inspekcji 

służb i straży, za dobrą i owocną współpracę w mijającym roku. Podziękował też mediom  

i pracownikom Biura Rady. Następnie złożył życzenia noworoczne wszystkim zebranym.  

Ad.15.  

Obrady zakończono o godz. 1345.  

Protokołowała: M. Budera 

Przewodniczący 
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/-/ Ireneusz Gołuszka 
 
 


