
PROTOKÓŁ NR XVI/2016  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 22 czerwca 2016 roku 

 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.910. 

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 wykonania budżetu powiatu za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium dla 

Zarządu Powiatu: 

a) wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,   

b) wystąpienie Skarbnika Powiatu i zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu 

powiatu za 2015 rok,  

c) odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:  

- opinii do wykonania budżetu powiatu za 2015 rok,  

- wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2015 rok 

d) odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Uchwały Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu za 2015 rok, 

e) dyskusja,  

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok,  

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego. 

5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

       w Pińczowie:  

− wystąpienie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, 

− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− dyskusja, 



− podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2015. 

6.Informacja Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów: 

− wystąpienie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów, 

− opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, 

− dyskusja. 

7.Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie: 

− wystąpienie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, 

− opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− dyskusja. 

8.Podjęcie uchwał: 

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

− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.   

9.Interpelacje i zapytania radnych. 

10.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

11. Zakończenie obrad. 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady radny Marek Omasta otworzył obrady sesji. Powitał radnych 

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

obecnych jest 15 radnych (nieobecny radny Zbigniew Koniusz, radny 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. Uwag 

nie było. 

 Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad porządkiem obrad. 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 15 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 – 15 głosów „za”. 

Ad.4. 

W punkcie tym Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu 

Powiatu Panu Zbigniewowi Kierkowskiemu, który przedstawił informację z pracy Zarządu 

Powiatu za 2015 rok. W dalszej części Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi 

Powiatu Pani Annie Różyckiej, która poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu 

powiatu za 2015 rok było szczegółowo omawiane na wszystkich posiedzeniach stałych 

Komisji Rady Powiatu (załącznik nr 3). Następnie Pani Skarbnik odczytała Uchwałę  

Nr 2485/2016 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia  

7 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu 

Pińczowskiego za 2015 rok (załącznik nr 4).  

Opinię do powyższego materiału przedstawił radny Andrzej Cepak Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 5). Następnie przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej  

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2015 rok (załącznik nr 6).  

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr 2515/2016 II Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie opinii  

o wniosku komisji rewizyjnej rady powiatu w sprawie absolutorium (załącznik nr 7).    

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.  

Głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który powiedział, że według sprawozdania budżet 

powiatu to 11 mln. 573 zł, odsetki od kredytu to 3 mln 185 tys. zł., inne zobowiązania  

to 2 mln 669 tys. zł. Ze sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej wynika, że 

strata za rok 2015 to 436 tys. 982 zł., pożyczki i kredyty do spłaty długoterminowe to  

168 tys., 750 zł i krótkoterminowe to 429 tys. 169 zł, zobowiązania z tytułu dostaw i usług to 

2 mln. 380 tys. zł., zadłużenie szpitala zwiększyło się ogólnie z 6 mln. 870 tys. zł. w 2014 r. 

do 8 mln. 186 tys. zł. w 2015 r., nierozliczony wynik z lat ubiegłych jest na minusie  

10 mln. 864 tys. zł. i się zwiększyło o 1 mln. 300 tys. zł. Radny stwierdził, że dane te są 

niepokojące.  

Przewodniczący Rady zapytał Panią Skarbnik czy ustosunkuje się do powyższej 

wypowiedzi.  



Pani Skarbnik powiedziała, że nie ponieważ nie zna kwot, które podał radny Jerzy 

Kułaga.  

Radny Andrzej Cepak poprosił aby Pani Skarbnik ustosunkowała się do powyższej 

wypowiedzi.  

Pani Skarbnik powiedziała, że nie da się tak ustosunkować, trzeba zrobić porównanie 

skąd się wzięły kwoty przedstawione przez radnego Jerzego Kułagę.  

 

Przewodniczący ogłosił przerwę – godzina 1010. 

Zakończenie przerwy – godz. 1020. 

Stan radnych po przerwie – 14 radnych (po przerwie na obrady nie przybył radny Jacek 

Kapałka).  

 

 Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos. Nikt nie zabrał 

głosu.  

 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady radny 

Bogusław Chałuda (załącznik nr 8).  

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

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

Leszczyński, Irena Moskwa, Marek Omasta, Zbigniew Szczepański, Zbigniew Kierkowski) i 

4 głosach „wstrzymuję się” (radni: Jerzy Kułaga, Andrzej Kozera, Andrzej Cepak, 

Bogusław Chałuda).  

 

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

Stan radnych – 15 radnych.  

 

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego 

odczytał Wiceprzewodniczący Rady radny Bogusław Chałuda (załącznik nr 9).  

 W wyniku glosowania uchwala została przyjęta przy 12 głosach „za” (radni: Ryszard 

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

Leszczyński, Irena Moskwa, Marek Omasta, Zbigniew Szczepański, Jerzy Kułaga, Zbigniew 

Kierkowski, Jacek Kapałka)  i 3 głosach „wstrzymuję się” (radni: Andrzej Kozera, Andrzej 

Cepak, Bogusław Chałuda). 

 



Ad.5. 

 Przystępując do realizacji pkt 5 o zabranie głosu poproszono Dyrektora Zespołu 

Opieki Zdrowotnej Pana Bartosza Stemplewskiego. Materiał dotyczący rocznego 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie wraz z projektem 

uchwały wszyscy radni otrzymali w materiałach na sesję. Temat ten był omawiany i 

opiniowany przez Komisję Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. 

Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Dyrektor ZOZ ustosunkował się do wypowiedzi radnego Jerzego Kułagi odnośnie 

kwot jakie przedstawił. Powiedział, że kwoty te zostały źle zinterpretowane przez radnego. 

Dyrektor powiedział, że szpital zakończył rok stratą co jest wynikiem niedoszacowania 

świadczeń zdrowotnych i prowadzeniem działalności niedochodowej. Strata ta jeszcze nie 

wymaga spłaty przez organ prowadzący ponieważ kwota amortyzacji przewyższa kwotę 

zobowiązania.  

 Głos zabrał radny Andrzej Kozera, który powiedział, że ciągle jest problem ze 

szpitalem. Obecnie brak jest należytej wiedzy co władze zaproponują w kwestii lecznictwa. 

Radny uważa, że podjęcie sensownych rozwiązań byłoby wskazane. Klub Sojuszu Lewicy 

Demograficznej oczekuje podania rozwiązań jakie Dyrektor ZOZ wspólnie z Zarządem 

podejmą na najbliższy okres. Radny twierdzi, że wypowiedzi medialne, różną się od 

informacji podawanych radnym. Uważa, iż ostrożny byłby wypowiadając się publicznie,  

że w szpitalu jest zła sytuacja, że jest kryzys. Radny zaapelował, aby sprecyzować publicznie 

efektywny plan działania. 

 Zabierając głos radny Ireneusz Gołuszka odczytał apel Zarządu Związku Miast 

Polskich dotyczący prośby o niedopisywanie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie 

ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw oraz o skierowanie do 

Trybunału Konstytucyjnego wniosku w sprawie zbadania zgodności tej ustawy z Konstytucją 

Rzeczpospolitej Polskiej (załącznik nr 11). 

 Głos zabrał Dyrektor ZOZ. Powiedział, że jest przeciwny pisaniu planów działania 

ponieważ dana sytuacja w danym momencie go zmieni. Oznajmił, że nowy projekt uchwały 

mówi, że jeżeli organ prowadzący nie pokryje straty szpitala to nastąpi jego likwidacja. 

Dyrektor powiedział, że ciągle powtarza co szpital potrzebuje, a są to pieniądze i jeżeli organ 

prowadzący ich nie ma to szpital musi za swoje środki dokonywać zakupów. Oznajmił, że  

w przyszłości chciałby wrócić do rozmowy na temat jakim szpitalem ma być pińczowski 

szpital, czy ma być większy, czy mniejszy, czy utrzymywać oddział ginekologiczno-

położniczy. Dyrektor poinformował, że za swoje pieniądze szpital w tym roku zakupił 



endoskop, w zeszłym roku odbył się remont ZOL-u, i ciągle się coś dekapitalizuje i trzeba 

sprzęt zmieniać, a brak sprzętu to też brak sensownej kadry.  

 Radny Jerzy Kułaga zapytał na jaki sprzęt przeznaczone byłyby środki z dotacji 

celowej. 

 Dyrektor ZOZ powiedział, że pieniądze te byłyby przeznaczone na wymianę 

podstawowych narzędzi na bloku operacyjnym, które służą głównie operacjom 

laparoskopowym.  

 Radny Andrzej Cepak zapytał co Dyrektor ZOZ zrobi żeby oddział ginekologiczno-

położniczy przynosił jak najmniej strat.   

 Dyrektor ZOZ powiedział, że możliwości są bardzo ograniczone, położnych jest mało, 

można by jeszcze obniżyć liczbę położnych, żeby obniżyć koszty ale wtedy pojawi się ryzyko 

jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o personel lekarski to jest duży problem, 

brakuje ich w całej Polsce, ponadto, szpital pińczowski nie może zaproponować lekarzom 

zbyt wysokich pensji. Dyrektor wyjaśnił, że rozmawiał z lekarzem ze Śląska, który 

zadeklarował chęć przyjścia do pracy, ale nie złożył żadnych papierów i już więcej się nie 

pojawił. Poinformował, że w dniu dzisiejszym jest jeszcze umówiony na rozmowę z innym 

lekarzem.  

 Radny Andrzej Kozera powiedział, że ze słów Dyrektora wynika, iż oddział 

ginekologiczno-położnicy sam wygaśnie ze względu na brak położnych i lekarzy. 

Zasugerował, że Dyrektor jako menadżer szpitala powinien przedstawić plan naprawczy.  

 Dyrektor ZOZ powiedział, że są dobre rozwiązania polityczne i biznesowe i nie 

koniczne jedne z drugimi idą w parze. Oznajmił, że nie ma możliwości „spiąć” ginekologii  

w Pińczowie i dlatego żadna z firm nie wykazuje zainteresowania. Zaproponował, aby 

zamówić audyt zewnętrzny, który pokarze ile porodów i ile innych operacji należałby 

wykonać, aby ten oddział w miarę się bilansował. 

 Radny Andrzej Kozera zapytał, w której gminie w ramach koordynacji działań działa 

Poradnia K.  

 Dyrektor odpowiedział, że w Pińczowie, w Złotej, w Działoszycach.  

 Radny Andrzej Kozera zapytał jaka jest efektywność koordynacyjna, że Poradnie K 

nie potrafią skumulować pacjentek, aby korzystały z usług pińczowskiego szpitala. 

 Dyrektor ZOZ powiedział, że w 2015 roku było około 310 porodów z czego 40% było 

poza granicami kraju, w szpitalu było 235 porodów. Około 20% porodów to porody 

wymagające II lub III poziomu referencyjnego. Obecnie nie ma żadnego przedłożenia na 

liczbę porodów w tym roku. Liczba porodów z roku na rok spada o 10-15%.  



 Radny Andrzej Kozera poprosił o zaproszenie na następną sesję Wójtów, Burmistrzów 

i Przewodniczących Rad z terenu powiatu, aby omówić sprawy związane z ochroną zdrowia  

i oświaty.  

 Radny Ireneusz Gołuszka powiedział, że można połączyć sprawę ochrony zdrowia ze  

szkołami i w Liceum Ogólnokształcącym otworzyć klasę medyczną. Poprosił, aby Zarząd 

Powiatu przemyślał taki pomysł.  

 Radny Jerzy Kułaga zapytał co się stało, że lekarz roku Pan Śliwiński odszedł.  

Dyrektor ZOZ powiedział, że o to trzeba zapytać doktora Śliwińskiego. 

Głos zabrał Pan Starosta Zbigniew Kierkowski, który powiedział, że wie jakie są 

poglądy Wójtów i Burmistrzów. Dyskusja na ten temat może być szeroka, a efektów nie 

będzie, poza tym powiat ma już doświadczenia z Burmistrzem Pińczowa, który miał coraz 

większe żądania. Powiat nie ma możliwości dać Dyrektorowi ZOZ pieniędzy, żeby mógł 

rozwijać szpital bo nie ma na to środków.  

Zabierając głos radny Andrzej Kozera powiedział, że problem leży w tym, że ucieczka 

przed rzeczywistością nikomu nie pomoże. Radny powiedział, że prosił o spotkanie  

w sprawie służby zdrowia i oświaty ponieważ Wójtowie czy Burmistrzowie w rozmowach ze 

Starostą mówią coś innego, a wychodząc mówią zupełnie coś innego. Radny dodał, że radni 

muszą podjąć sprawę urzeczywistnienia rzeczowego i finansowego szpitala i podjąć 

konkretny kierunek działania.  

Dyrektor ZOZ zwrócił się z prośbą do radnych, aby szukać dobrego kompromisu, 

ponieważ jego zdaniem z pińczowskiego szpitala da się zrobić dobry, fajny szpital.  

Radny Andrzej Cepak zaapelował do Starosty i Dyrektora ZOZ, że jeżeli pojawią się 

jacyś lekarze ginekolodzy to zrobić wszystko, aby oddział ginekologiczno-położniczy 

przyniósł w tym roku jak najmniejsze straty. 

Głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który stwierdził, że chyba został źle zrozumiany przez 

Starostę. Każdy ma swój pogląd i nikt nie idzie w kierunku aby się spierać, a wręcz 

przeciwnie żeby wzajemnie rozwiązywać sprawy.  

Opinię do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2015 odczytała radna Irena 

Moskwa członek Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 

(załącznik nr 12). 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady radny Bogusław Chałuda. 

W wyniku głosowania uchwala została przyjęta przy 12 głosach „za” (radni: Ryszard Barna, 

Iwona Chlewicka, Bogusław Chałuda, Marek Długosz, Andrzej Głogowiec, Ireneusz 



Gołuszka, Michał Leszczyński, Irena Moskwa, Marek Omasta, Zbigniew Szczepański,  

Zbigniew Kierkowski, Jacek Kapałka)  i 3 głosach „wstrzymuję się” (radni: Jerzy Kułaga, 

Andrzej Kozera, Andrzej Cepak,). 

 

Ad.6.  

 W punkcie tym o zabranie głosu poproszono Panią Joannę Chałuda Powiatowego 

Rzecznika Praw Konsumentów.  

Zabierając głos Pani Rzecznik powiedziała, że Informację Powiatowego Rzecznika Praw 

Konsumentów radni otrzymali w materiałach na sesję (załącznik nr 13). Dodała, że najwięcej 

wniosków wpływa w sprawach zawarcia umów poza lokalem, a dotyczących energii 

elektrycznej i zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych. W 2015 roku do Rzecznika 

wpłynęło 220 wniosków, z czego 77 dotyczyło umów zawieranych poza lokalem. Z tych  

77 wniosków 21 zostało załatwionych pozytywnie, a 56 negatywnie. Duża liczba negatywnie 

załatwionych wniosków wynika z tego, że na umowach zawartych przez konsumenta były 

składane ich podpisy. Jeżeli podpis na umowie nie był złożony przez konsumenta Rzecznik 

odsyłał daną osobę na Komendę Powiatową Policji, która zgłaszała doniesienie o popełnieniu 

przestępstwa z tytułu podrobionego podpisu co było przesłanką, że dana spółka rozwiązywała 

z konsumentem umowę bez naliczania dodatkowych opłat. Pani Rzecznik dodała,  

że w ramach edukacyjnej formy pouczania konsumentów przygotowane zostały informacje 

do gmin z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców, ponadto informacje te były 

odczytywane w Kościele, ponieważ - wtedy informacja to może dotrzeć do największej liczby 

osób. Pani Rzecznik poinformowała, że uczestniczyła w Debacie organizowanej przez 

Komendę Powiatową Policji w Pińczowie, której tematem było opracowanie mapy zagrożeń 

bezpieczeństwa powiatu pińczowskiego. Na Debacie tej Pani Rzecznik poprosiła, aby na 

mapie były zaznaczone miejsca, z których jest najwięcej skarg i wniosków konsumentów 

związanych z umowami poza lokalem.  

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.  

 Głos zabrał Pan Starosta Zbigniew Kierkowski, który powiedział, że Pani Rzecznik 

pierwszy raz występuje przed Radą Powiatu, doskonale sobie z tym poradziła, podobnie jak  

z problemami konsumentów. Pani Rzecznik ma duże osiągnięcia ponieważ widać 

kilkadziesiąt spraw pozytywnie załatwionych, ponadto widać ile konsumentów przychodzi  

z prośbą o pomoc.  

 Opinię do przedstawionego materiału odczytała radna Iwona Chlewicka 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji (załącznik nr 14).  



Ad.7.  

 Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali w materiałach Sprawozdanie 

z działalności Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie (załącznik nr 15). Następnie zapytał 

czy są uwagi.  

 Głos zabrał radny Andrzej Kozera, który powiedział, aby problem opieki społecznej 

dołączyć do tematu zdrowia i oświaty, ze względu na drastyczną sytuację jaka się zaczyna 

zarysowywać w kwestiach opieki nad ludźmi starszymi i wykluczonymi społecznie. Temat 

ten też należałoby omówić z Wójtami i Burmistrzami. 

 Opinię do powyższego materiału przedstawiła radna Irena Moskwa członek Komisji 

Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 16). 

 

Ad. 8. 

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 17).  

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 18).  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 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 19).  

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 20).  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosów „za”. 

 

 

 



Ad.9. 

 W punkcie tym głos zabrał radny Andrzej Cepak, który odniósł się do sprawy 

wentylowania hali, która według radnego nie przystoi do XXI wieku. Radny zaapelował, aby 

w tym lub przyszłym roku przymierzyć środki finansowe na utworzenie prawidłowej 

wentylacji na hali. 
 Radny Jerzy Kułaga odniósł się do sprawy wykonania przez Urząd Marszałkowski 

inwestycji tzw. światłowodu od Sobkowa przez gminę Kije do Pińczowa. Radny zapytał czy 

inwestycja ta została zakończona i czy wszystko działa. Radny zwrócił się ponadto do 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, że w miejscowości Kokot przy samej drodze nad linią 

energetyczną zawisło drzewo i trzeba coś z tym zrobić.  

 Głos zabrał Pan Starosta, który powiedział, że problem wentylacji hali jest, ale przez 

 5 lat nie można wykonywać na hali żadnych zmian, chyba, że ze środków własnych.  

Pan Starosta powiedział, że dzisiejsze ceny energii elektrycznej i gazu to 160 tys. zł.,  

a uruchomienie klimatyzacji znacznie powiększyło by te koszty. Pan Starosta zapewnił, że na 

pewno będzie się szukać innych rozwiązań, w tym temacie.  

 Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu, który złożył rezygnację  

z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady (załącznik nr 21). Poinformował, że w związku  

z tym w stosownym czasie (w ciągu 30 dni) zostanie zwołania sesja.  

    

Ad.10.  

 W punkcie tym nikt głosu nie zabrał.  

 

Ad.11.  

 

Obrady zakończono o godz. 1140.  

Protokołowała: M. Budera 
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