
PROTOKÓŁ NR XXXI/2017  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 28 września 2017 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.9
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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 

2017-2032 (zabezpieczenie środków – e-geodezja, e-społeczeństwo). 

− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. 

8.Interpelacje i zapytania radnych. 

9.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

10. 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 11 radnych (nieobecny radny: Bogusław Chałuda,  Andrzej Kozera, 

Jerzy Kułaga, Michał Leszczyński, Irena Moskwa, Zbigniew Szczepański), 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 – 11 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 – 11 głosów „za”.  

 

Ad.4. Podjęcie uchwał:  

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 

2017-2032, 

- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok 

Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017-

2032 (załącznik nr 3) oraz projekt uchwały  sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok 

(załącznik nr 4).  

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

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Pińczowskiego na lata 2017-2032 odczytał Przewodniczący Rady Ireneusz Gołuszka  

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

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok odczytał Przewodniczący 

Rady Ireneusz Gołuszka.  

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

 

Ad.5. 

W punkcie tym nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad.6. 

W punkcie tym nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad.7.  

Obrady zakończono o godz. 8
40

.  

Protokołowała: M. Budera             Przewodniczący 

Rady Powiatu 
(-) Ireneusz Gołuszka 


