
PROTOKÓŁ NR XXI/2016  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 29 listopada 2016 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.10
00

. 

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

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Podjęcie uchwał: 

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

− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, 

− w sprawie powierzenia Gminie Pińczów prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą 

powiatową Nr 0168T Dalechowy-Imielno-Pińczów, tj. Plac Wolności (strona Południowa)  

i ul. 1 Maja w Pińczowie,     

− w sprawie zmiany załącznika do uchwały NR XIX/110/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  

26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Powiatu 

Pińczowskiego do roku 2020. 

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 16 radnych (nieobecny radny Zbigniew Koniusz), 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. 



 Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad porządkiem obrad. 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 16 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 – 16 głosów „za”. 

 

Ad.4. 

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 3).  

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 4).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

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

 

- 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 5).  

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 5).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

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

 

− w sprawie powierzenia Gminie Pińczów prowadzenia zadania w zakresie zarządzania droga 

powiatową Nr 0168T Dalechowy-Imielno-Pińczów, tj. Plac Wolności i ul. 1 Maja w Pińczowie  

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Pana Tadeusza Bochniaka Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie, który przedstawił projekt uchwały w sprawie 



powierzenia Gminie Pińczów prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową  

Nr 0168T Dalechowy-Imielno-Pińczów, tj. Plac Wolności i ul. 1 Maja w Pińczowie (załącznik nr 6). 

Dyrektor powiedział, że Gmina Pińczów zwróciła się z wnioskiem o przekazanie zarządzania drogą 

powiatową Nr 0168T. Od 12 lat Gmina ma to przekazane ale ostatnie porozumienie było podpisane na 

trzy lata i trzeba je odnowić. Ustawa o drogach publicznych pozwala na to, że zarządzanie drogami 

publicznymi może być przekazywane wzajemnie przez zarządców, dopuszcza to również ustawa  

o samorządzie powiatowym. Ustawa wymaga aby określone były także środki finansowe z tym 

związane i zgodnie z warunkami zwartymi w porozumieniu Gmina Pińczów będzie pobierać opłaty za 

parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania. Przedmiotowa uchwała nie rodzi skutków 

finansowych dla budżetu powiatu. W porozumieniu zostaną zawarte szczegółowe zadania ciążące na 

Gminie Pińczów z tytułu przejęcia zarządzania drogą (tzn. bieżące utrzymanie, oznakowanie pionowe 

i poziome, utrzymanie porządku).    

Opinię do powyższego projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów (załącznik Nr 7). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było. 

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

 

− w sprawie zmiany załącznika do uchwały NR XIX/110/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 

26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Powiatu 

Pińczowskiego do roku 2020. 

Głos zabrała Pani Małgorzata Dymek Kierownik Wydziału Promocji i Polityki 

Regionalnej, która przedstawiał projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały  

NR XIX/110/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia 

Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Powiatu Pińczowskiego do roku 2020 (załącznik nr 8).  

Pani Kierownik powiedziała, że na poprzedniej sesji przyjęty został Kompleksowy Plan Rozwoju 

Szkół Powiatu Pińczowskiego do roku 2020. Radni wnieśli uwagi o uzupełnienie Planu o wszystkie 

niezbędne materiały i obecnie Plan został uzupełniony.     

 Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania.  

Głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który powiedział, że do opracowania tego Planu 

został powołany zespół zadaniowy. Radny uważa, że w pracach tego zespołu powinna brać 

udział Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto radny zwrócił uwagę, że w Zespole 

Szkół Zawodowych w Pińczowie był tworzony program stacji diagnostycznej o czym nie ma 

mowy w Planie. 

Pani Kierownik powiedziała, że stacja diagnostyczna jest jednym z elementów 

kształcenia w Technikum samochodowym i ona funkcjonuje na zasadzie pracowni.  



Pani Kierownik powiedziała, że są założenia utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego 

na bazie warsztatów ZSZ  jako jednostki odrębnej. Jeżeli takie Centrum zostałoby utworzone 

to będzie można utworzyć stację diagnostyczną.  

Następnie Pani Kierownik odniosła się do stwierdzenia przez radnego konieczności udziału  

w pracach zespołu zadaniowego Dyrektor PUP. Powiedziała, że nie było potrzeby udziału 

Pani Dyrektor ponieważ w jednym załączniku dotyczącym sporządzania Planu jest 

przygotowana analiza dotycząca poziomu szkolnictwa zawodowego na obszarze 

województwa świętokrzyskiego. W załączniku tym jest też raport Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy zapotrzebowania na zawody i barometr zawodów. Ponadto tworząc Plan opierano się o 

sprawozdania składane przez PUP.  

 Radny Jerzy Kułaga zapytał, czy Plan się tworzy po to, aby móc korzystać ze środków 

unijnych. 

 Pani Kierownik powiedziała, że tak będzie to podstawa do uzyskania środków 

unijnych.  

 Radny Jerzy Kułaga powiedział, że brak jest na rynku fachowców (spawaczy, 

ślusarzy, tokarzy). Zapytał czy w tym kierunku będzie coś robione. Według radnego  

w pracach zespołu powinien brać udział PUP ponieważ urząd ten ma wiedzę jakich zawodów 

brakuje i gdzie można kierować osoby.  

 Pani Kierownik powiedziała, że dane dotyczące PUP są zawarte w załącznikach.  

 Głos zabrał radny Jacek Kapałka, który powiedział, że nie ma zawodu spawacz, jest to 

uzupełnienie kształcenia do zawodu mechanik samochodowy. Radny oznajmił, że oświata jest 

przed olbrzymią zmianą, która dotknie też szkół ponadgimnazjalnych. Szkolnictwo 

zawodowe ma ulec likwidacji. Radny powiedział, że Plan Rozwoju Szkół może być cały czas 

modyfikowany. Dodał, że w styczniu będzie wiadomo, co dokładnie przyniesie reforma 

szkolnictwa. 

 Głos zabrał Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski. Powiedział, że z dotychczas 

rozstrzygniętych konkursów wydawało się, że dwa dla powiatu pińczowskiego przejdą, 

jednak okazało się, że nie, co oznacza, że dużą rolę odgrywa tu punktacja, stąd też trzeba ich 

dużo uzyskać. Problemem nie jest dołożenie środków finansowych do realizacji wniosku,  

ale jego przejście.    

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Jacek Kapałka Przewodniczący 

Komisji Oświaty Kultury Turystyki i Sportu (załącznik nr 9).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

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



Ad.5. 

 W punkcie nikt nie zabrał głosu.  

Ad.6. 

 W punkcie tym radny Piotr Zachariasz nadmienił, że 186 lat temu wybuchło 

powstanie listopadowe. Zawnioskował o uczczenie minutą ciszy ten dzień.  

 Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy 

wszystkich poległych.  

Głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który zawnioskował ogłoszenie konkursu na 

maskotkę, która utożsamiała by się z halą i powiatem. Byłby to też pewien rodzaj promocji. 

Radny powiedział, że INTERCARD zwalnia pracowników, zapytał czy Zarząd coś o tym wie 

i czy jest jakaś umowa kompleksowa obowiązująca INTERNACRD do niemożności 

zwalniania.    

Głos zabrał Starosta Pan Zbigniew Kierkowski, powiedział, że jeżeli chodzi  

o maskotkę to Przewodniczący Rady ma pomysł ogólnej promocji Ponidzia i można by wtedy 

pomysł maskotki wkomponować w tę promocję. Jeżeli chodzi o INTERCARD Starosta 

stwierdził, że wynika to ze zmian finansowania w służbie zdrowia, a jest to prywatna firma. 

Reforma idzie w kierunku likwidacji wszystkich niepublicznych oddziałów i nie wiadomo jak 

się to skończy.  

   

Ad.7. 

  

Obrady zakończono o godz. 10
45

.  

Protokołowała: M. Budera 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

/-/ Ireneusz Gołuszka 
 


