
PROTOKÓŁ NR XLIII/2018  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 17 października 2018 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.1315. 

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. Podsumowanie pracy Rady Powiatu za okres mijającej kadencji.  

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 14 radnych, zatem Rada Powiatu władna jest do podejmowania 

uchwał. 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady administratorem danych obecnych na sesji jest Starosta Pińczowski  

z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Pińczowie. Sesja Rady w Pińczowie jest jawna,  

a obecność w czasie sesji Rady jest dobrowolna co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, wizerunek, adres.  

 

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, który zawnioskował  

o wprowadzenie do  porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu 

na 2018 rok. 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad wraz z zaproponowanym 

wnioskiem. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 

5. Podsumowanie pracy Rady Powiatu za okres mijającej kadencji.  

6. Interpelacje i zapytania radnych.  

7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

8. Zakończenie obrad. 

 

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 jednogłośnie – 14 głosów „za”.  

 

Ad.4.  

 Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 3).  

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

 Opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetu  

i Finansów radna Irena Moskwa (załącznik nr 4) 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.  

 

Ad.5. 

Przewodniczący Rady dokonał podsumowania pracy Rady za okres mijającej kadencji. 

Rada Powiatu w Pińczowie rozpoczęła swoją kadencję od dnia 16 listopada  2014 r.  



Pierwsza sesja Rady odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. Podczas sesji radni złożyli 

ślubowanie przed radnym seniorem Markiem Długoszem oraz powołano Przewodniczącego 

Rady Powiatu, którym został Pan Marek Omasta, który sprawował swoją funkcję do 21 lipca 

2016 r. 

Z tym dniem przewodnictwo objął po rezygnacji Pana Marka Omasty  

Pan Ireneusz Gołuszka. Wiceprzewodniczącymi Rady byli przez cały okres kadencji  

Pani Irena Moskwa i Pan Bogusław Chałuda. 

Przewodniczącymi poszczególnych komisji byli: 

1. Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Radny Michał Leszczyński 

2. Rozwoju Gospodarczego i Promocji - Radna Iwona Chlewicka   

3. Oświaty Kultury Turystyki i Sportu- Radny Jacek Kapałka 

4. Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego - Radny Zbigniew Koniusz 

5. Rewizyjnej - Radny Andrzej Cepak 

6. Budżetu i Finansów w latach 2014-2016 Radny Ireneusz Gołuszka  od 2016 r. do nadal 

Radna Irena Moskwa.     

Podczas czterech lat, skład Rady nie uległ zmianie. Rada odbyła 42 sesje, na których podjęła 

223 uchwały. Liczba odbytych komisji w trakcie kadencji to: Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – 23, Rozwoju Gospodarczego i Promocji – 22, Budżetu i Finansów – 49, 

Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego – 28, Oświaty Kultury Turystyki  

i Sportu – 63, Rewizyjna – 17, kontrole komisji rewizyjnej – 7.   

Coroczna tematyka sesji obejmowała:  

1. Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

2. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego   

na terenie powiatu. 

3. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 

a) sprawozdanie z działalności PCPR, 

b) sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie, 

c) sprawozdanie Organizatora Pieczy Zastępczej,  

d) ocena zasobów pomocy społecznej, 

4. Uchwalenie Programu Współpracy Samorządu Terytorialnego z Organizacjami 

Pozarządowymi na kolejne lata oraz Informacja z jego realizacji 

5. Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za poszczególne lata oraz udzielenie 

absolutorium dla Zarządu Powiatu.  



6. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Pińczowie.  

7. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych. 

8. Uchwalanie budżetu powiatu na poszczególne lata. 

9. Sprawozdanie z pracy stałych Komisji Rady Powiatu  

Ponadto sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek powiatu oraz informacje  

z różnych instytucji, takich jak:  

1. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pińczowie  

2. Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.  

3. Środowiskowego Domu Samopomocy 

4. Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie    

5. Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie. 

6. Domu Pomocy Społecznej  

7. Zespół Opieki Zdrowotnej 

8. Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji -Hala Widowiskowo-

Sportowa, 

9. Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

o stanie środowiska na terenie Powiatu Pińczowskiego.  

10. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Pińczowskiego  

11. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat działalności inspekcji na 

terenie Powiatu Pińczowskiego.  

12. Informacja na temat działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

w Pińczowie.   

13. Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na 

terenie powiatu przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

o/Pińczów. 

14. Działania Powiatowej Izby Rolniczej w Pińczowie na rzecz poprawy sytuacji  

w rolnictwie.  

Komisje Rady pracowały w oparciu o coroczne plany pracy. Zajmowały się tematami 

j/w., a oprócz tego bieżącymi sytuacjami wynikającymi z dnia codziennego, tj.: sytuacja 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, promocja powiatu, współpraca z samorządami 

gminnymi, dopłaty dla rolników, nasiennictwo, gospodarka leśna, melioracje, oświata rolna, 



pszczelarstwo, koła łowieckie, parki krajobrazowe, projekty organizacyjne szkół, sytuacje 

finansowe szkół, remonty i pozyskiwanie środków unijnych w szkołach. 

Kontrole Komisji Rewizyjnej przeprowadzone były prawie we wszystkich jednostkach 

organizacyjnych powiatu i w niektórych wydziałach 

   Ponadto w trakcie kadencji odbyły się 4 DEBATY – Forum Przedsiębiorczości 

„Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości – Innowacyjność szansą dla rozwoju regionu 

Ponidzia” których głównym celem było umożliwienie przedsiębiorcom pozyskanie środków  

z UE i nie tylko, na swoją działalność inwestycyjną generującą nowe miejsca pracy. 

Przewodniczący Rady powiedział, że osobiście jest to dla niego ogromny zaszczyt  

i przyjemność, że mógł przez blisko dwa i pół roku przewodzić tak szacownemu gronu. 

Wyraził swoje zadowolenie, że w tym czasie Rada podjęła wiele trafnych decyzji w formie 

uchwał, które będą dobrze służyły społeczeństwu powiatu pińczowskiego. Podziękował 

Staroście Zbigniewowi Kierkowskiemu wicestaroście Ryszardowi Barnie oraz pozostałym 

członkom Zarządu Powiatu za dobrą i konstruktywną współpracę z Radą Powiatu. 

Podziękowania skierował również na ręce Pani Skarbnik Anny Różyckiej, która cierpliwie  

i szczegółowo tłumaczyła meandry księgowości, Pani Sekretarz Wiolettcie Usnarskiej oraz 

pracownikom Biura Rady Pani Edycie Zych i Pani Monice Budera za profesjonalizm  

i wzorowe przygotowanie oraz właściwą organizację przebiegu obrad. Ponadto podziękował 

serdecznie naczelnikom i kierownikom Wydziałów, dyrektorom i kierownikom jednostek 

organizacyjnych oraz pracownikom merytorycznym za pracę, która przekładała się w rozwoju 

powiatu pińczowskiego, jak również gospodarzowi Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu 

Turystyki i Rekreacji Panu Michałowi Klamińskiemu za udostępnianie obiektu i pomoc  

w organizacji sesji. Podziękował także dziennikarzom za rzeczową relację z posiedzeń Rady. 

Szczególne podziękowania złożył radnym za uczestnictwo w obradach komisji i sesji Rady 

Powiatu oraz pracę dla dobra całego regionu Ponidzia, za ogromne zaangażowanie, mądrość  

i dużą kulturę w pracy Rady.  

Przewodniczący Rady powiedział, że Rada  podjęła wiele trafnych decyzji, które były 

owocem wypracowanego kompromisu. Stwierdził, że nie wszystko się udało, nie wszystkie 

zamierzenia zostały zrealizowane jednakże żywi nadzieję, że kolejni następcy je zrealizują  

i dołożą wszelkich starań by mała Ojczyzna jakim jest powiat pińczowski rozkwitł w pełni  

i był postrzegany jako ten wiodący w kraju. 

Przewodniczący podziękował za słowa krytyki pod jego adresem te słuszne i mniej 

słuszne ale wszystkie szczerze przydały się, nauczyły go przysłowiowego życia, a poniekąd 



utwierdziły w przekonaniu, że gdzie rozpoczyna się partyjna polityka kończy się zdrowy 

rozsądek tak potrzebny w samorządzie lokalnym. 

Przewodniczący Rady zacytował słowa Piotra Skargi: „Kto ojczyźnie swej służy sam 

sobie służy”. 

Dziękując za uwagę złożył wszystkim życzenia pomyślności oraz dalszych sukcesów 

w życiu osobistym jak i zawodowym.  

 
Następnie przy udziale Pana Starosty Przewodniczący Rady wręczył radnym  

symboliczne suweniry z racji podsumowania V kadencji Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos.  

Głos zabrał radny Jerzy Kułaga. Powiedział, że bardzo miło mu się współpracowało. 

Radny podziękował, za pokazanie mu jak pracować i teraz jest przygotowany do objęcia 

funkcji Wójta w gminie Kije. Radny powiedział, że obecnej Radzie wiele rzeczy się udało,  

ale z jednej jest szczególnie dumny. Jest to dotrzymanie słowa przez Pana Starostę,  

a mianowicie umieszczenie krzyża w sali konferencyjnej obiektu, w którym prowadzone są 

obrady. Kończąc swoją wypowiedź, złożył zebranym wszystkiego najlepszego.  

 

Ad.6. 

W punkcie tym głos zabrał radny Andrzej Kozera. Zwrócił się do Starosty o uchylenie 

decyzji budowalnej na budowę masztu telefonii komórkowej w Chrobrzu, ponieważ z tego co 

się orientuje to na etapie wydawania warunków zabudowy nie przeprowadzono konsultacji 

społecznych. 

Zabierając głos radny podziękował Panu Staroście za miłe słowa. Stwierdził, że należą się one 

też obecnemu Staroście, ponieważ gdy on pełnił funkcję Starosty, obecny Starosta pełnił 

funkcję Przewodniczącego Rady. Uważa, że zarówno jemu jak i obecnemu Staroście udało 

się skompletować, ustabilizować i wyszkolić całą kadrę pracowników starostwa. Radny 

podziękował za współpracę wszystkim radnym, zarządowi, pracownikom Starostwa  

i jednostek organizacyjnych, szczególnie tym, którzy na co dzień kształtowali usługi 

publiczne i administracyjne na rzecz lokalnego środowiska. Radny dodał, że kończy swoją 

20-letnią karierę pracy w powiecie, dlatego też wszystkim serdecznie podziękował za dobrą 

współpracę. Kandydatom do zbliżających się wyborów złożył życzenia sukcesu, a wszystkim 

zarówno wygranym i przegranym pogratulował działalności publicznej i chęci walki o to żeby 

środowisko Ponidzia przodowało i rozwijało się jak najlepiej.  



 

Ad.7.  

 W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.  

    

Ad.8.  

Obrady zakończono o godz. 1400.  

Protokołowała: M. Budera             

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Ireneusz Gołuszka 

 
 
 


