
PROTOKÓŁ NR I/2014  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 1 grudnia 2014 roku 

 

 

Obrady pierwszej sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.10
00

. 

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

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. ZłoŜenie ślubowania przez radnych. 

3. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 

4. Przyjęcie Regulaminów wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady 

Powiatu Pińczowskiego. 

5. Wybór przewodniczącego Rady Powiatu:  

− podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu. 

6. Przekazanie prowadzenia obrad przewodniczącemu Rady Powiatu. 

7. Wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu: 

− podjęcie uchwały w sprawie  wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 

8. Przyjęcie Regulaminów wyboru starosty i wicestarosty oraz pozostałych członków 

Zarządu Powiatu Pińczowskiego. 

9. Wybór starosty Powiatu: 

− podjęcie uchwały w sprawie  wyboru starosty Powiatu Pińczowskiego. 

10. Wybór wicestarosty:  

− podjęcie uchwały w sprawie wyboru wicestarosty. 

11. Wybór członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego: 

− podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego. 

12.Interpelacje i zapytania radnych. 

13.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

14.Ustalenia związane z dalszymi pracami Rady Powiatu. 

15.Zakończenie obrad. 

 

 

 



Ad.1. 

 Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu w Pińczowie otworzył najstarszy 

wiekiem radny Marek Długosz. Powitał radnych, Przewodniczącego Powiatowej Komisji 

Wyborczej w Pińczowie Pana Janusza Szumskiego oraz wszystkich biorących udział  

w obradach pierwszej sesji. 

Poinformował, Ŝe zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz postanowieniem 

zawartym w Statucie Powiatu, przypadł mu zaszczyt prowadzić pierwszą sesję nowo 

wybranej Rady do czasu wyboru przewodniczącego Rady Powiatu.  

Następnie oddał głos Przewodniczącemu Komisji Wyborczej Panu Januszowi 

Szumskiemu, który wręczył zaświadczenia radnym potwierdzające uzyskanie mandatu. 

 

Ad.2.  

Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie 

powiatowym radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie i w związku z tym poprosił  

o odegranie Hymnu Państwowego, a następnie odczytał rotę ślubowania.  

Najmłodsza wiekiem radna Iwona Chlewicka wyczytała w porządku alfabetycznym 

radnych powiatu, którzy w pozycji stojącej wypowiadali słowo – „ślubuję”, niektórzy radni 

dopowiedzieli słowa „tak mi dopomóŜ Bóg”.  

Po złoŜeniu ślubowania zgodnie z listą obecności radni dokonali swojej prezentacji. 

 

Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe na stan 17 radnych 

obecnych jest 17 radnych wobec czego Rada jest władna do podejmowania uchwał. 

 

Ad.3. 

Przewodniczący obrad powiedział, Ŝe proponowany porządek obrad sesji radni 

otrzymali wraz z materiałami na sesję, jednocześnie zapytał czy są uwagi do przedłoŜonego 

porządku obrad. 

Nikt nie zabrał głosu, przystąpiono do głosowania. 

W wyniku głosowania porządek obrad przyjęty został jednogłośnie – 17 głosów „za”. 

 

Ad.4.   

Realizując pkt4 porządku obrad przewodniczący obrad powiedział, Ŝe projekt uchwały 

wraz projektami Regulaminów wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady 



Powiatu, został przekazany wszystkim radnym i nie zachodzi potrzeba ich czytania. 

Jednocześnie zapytał czy są uwagi lub niejasności do przedstawionych regulaminów.  

Głos zabrał radny Ireneusz Gołuszka, który zapytał czym kierował się autor 

regulaminu, Ŝe w regulaminie wyboru przewodniczącego Rady jest tzw. głos wstrzymujący 

się, a w regulaminie wyboru członków zarządu takiego głosu nie ma.  

Odpowiedzi udzielił Radca Prawny Pan Przemysław Laskowski, który oznajmił,  

Ŝe wynika to z zasad głosowania, tzn., Ŝe w przypadku dokonywaniaa wyboru gdzie 

ustawodawca wymaga bezwzględnej większości głosów (wybór starosty, przewodniczącego  

i wiceprzewodniczących Rady Powiatu) kaŜdy głos inny, a niŜeli oddany za kandydatem jest 

w istocie głosem przeciwko kandydaturze, poniewaŜ przy bezwzględnej większości głosów 

kandydat aby wygrać wybory musi uzyskać więcej niŜ połowę wszystkich głosów, dlatego 

 w doktrynie prawa przyjmuje się, Ŝe tworzenie przy bezwzględnej większości głosów  

tzw. głosów wstrzymujących się moŜe wprowadzać osoby głosujące w błąd poniewaŜ ich głos 

nie pozostanie neutralny i w istocie będzie głosem przeciwko danemu kandydatowi.  

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia w/w regulaminów 

(załącznik nr 2) i przystąpił do głosowania.  

W wyniku głosowania uchwałę podjęto przy – 16 głosach „za” 

             1 głosie „wstrzymuję się”. 

Ad.5. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem przewodniczący obrad powiedział, Ŝe kolejnym 

punktem jest wybór przewodniczącego Rady Powiatu, w związku z czym poprosił  

o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Powiatu. 

 Radny Piotr Zachariasz zgłosił kandydaturę radnego Marka Omasty, który wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

Więcej kandydatur nie było. 

Przewodniczący obrad zamknął listę i poddał ją pod głosowanie. 

WyŜej wymienioną listę przyjęto jednogłośnie – 17 głosów „za”  

Następnie przewodniczący obrad poinformował, Ŝe zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w uchwalonym regulaminie wyboru przewodniczącego naleŜy powołać Komisję 

skrutacyjną w składzie trzech osób, która wykona czynności związane z przeprowadzeniem 

tajnego głosownia w wyborach na przewodniczącego Rady Powiatu. W związku  

z powyŜszym poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków komisji. 



Radny Zbigniew Kierkowski zgłosił kandydaturę radnego Michała Leszczyńskiego, 

radny Marek Omasta zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Głogowiec, radny Zbigniew 

Szczepański zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Cepaka.  

WyŜej wymienieni radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji skrutacyjnej.  

Skład Komisji, Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie – 17 głosów „za”. 

Przewodniczący obrad poprosił Komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i 

ogłosił przerwę. 

 Przerwa – godz. 10
35

 

Koniec przerwy - 10
45 

Stan radnych po przerwie – 17 radnych.  

 Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i rozdała radnym, którzy   

w kolejności alfabetycznej dokonali tajnego głosowania. 

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę celem dokonania wyliczeń przez Komisję skrutacyjną. 

Przerwa - 10
55

 

Koniec przerwy – 11
03 

Stan radnych po przerwie – 17 radnych.  

Po dokonaniu wyliczeń przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Michał 

Leszczyński na podstawie sporządzonego na tę okoliczność protokołu poinformował,  

Ŝe w głosowaniu tajnym na przewodniczącego Rady Powiatu wzięło udział 17 radnych.  

Z protokołu wynika, Ŝe liczba głosów waŜnie oddanych za wyborem kandydata: 12, liczba 

głosów waŜnie oddanych przeciw wyborowi kandydata: 4, głosów niewaŜnych było: 1. 

Wobec powyŜszego Komisja skrutacyjna stwierdziła, Ŝe kandydat Marek Omasta uzyskał 

minimalną liczbę głosów i został wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu w 

Pińczowie.  

  Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Karty do głosowania stanowią załącznik nr 4. 

 Następnie przewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie wyboru  

przewodniczącego Rady Powiatu. 

W wyniku głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie – 17 głosów „za”.  

 Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad.6. 

Przewodniczący obrad przekazał przewodnictwo sesji nowo wybranemu 

przewodniczącemu Rady Powiatu radnemu Markowi Omaście Ŝycząc sukcesów i owocnej 

pracy. Jednocześnie podziękował za powierzenie mu przeprowadzenia obrad sesji. 



 Radny Marek Omasta przewodniczący Rady Powiatu podziękował za zaufanie jakim 

obdarzyli go radni. 

 

 Ad.7. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, Ŝe kolejnym punktem obrad jest wybór 

dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu. W związku z powyŜszym poprosił o zgłaszanie 

kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 

Radny Andrzej Cepak zgłosił radnego Bogusława Chałudę. 

Radny Ryszard Barna zgłosił radną Irenę Moskwę.  

Więcej kandydatów nie było. 

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.   

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął listę kandydatów i poddał ją pod głosowanie.  

W wyniku głosowania zgłoszoną listę przyjęto jednogłośnie – 17 głosów „za”. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe celem wykonania czynności 

związanych z głosowaniem naleŜy powołać Komisję skrutacyjną w składzie 3-ech osób. 

Zawnioskował, aby czynności te dokonała Komisja skrutacyjna powołana dla wyboru 

przewodniczącego Rady Powiatu. 

Wniosek w tej sprawie poddał pod głosowanie.   

W wyniku głosowania wniosek radni przyjęli jednogłośnie – 17 głosów „za”.  

Przewodniczący Rady poprosił Komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania  

i ogłosił przerwę. 

 Przerwa – godz. 11
10

 

Koniec przerwy – 11
17 

Stan radnych po przerwie – 17 radnych.  

 Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i rozdała radnym, którzy   

w kolejności alfabetycznej dokonali tajnego głosowania. 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę celem dokonania wyliczeń przez Komisję skrutacyjną. 

Przerwa – 11
25

 

Koniec przerwy – 11
31 

Stan radnych po przerwie – 17 radnych.  

Po dokonaniu wyliczeń przewodniczący Komisji skrutacyjnej radny Michał 

Leszczyński na podstawie sporządzonego na tę okoliczność protokołu poinformował,  

Ŝe w głosowaniu tajnym na wiceprzewodniczących Rady Powiatu wzięło udział 17 radnych. 



Z protokołu wynika, Ŝe liczba głosów waŜnie oddanych za wyborem kandydatki Ireny 

Moskwy: 15, liczba głosów waŜnie oddanych przeciw wyborowi kandydata: 2, głosów 

niewaŜnych było: 0. 

Z protokołu wynika, Ŝe liczba głosów waŜnie oddanych za wyborem kandydata Bogusława 

Chałudy: 13, liczba głosów waŜnie oddanych przeciw wyborowi kandydata: 3, głosów 

niewaŜnych było: 1. 

Wobec powyŜszego Komisja skrutacyjna stwierdziła, Ŝe kandydatka Irena Moskwa uzyskała 

minimalną liczbę głosów i została wybrana na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu w Pińczowie, oraz Ŝe kandydat Bogusław Chałuda takŜe uzyskał minimalną liczbę 

głosów i został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Pińczowie. 

  Protokoły Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru wiceprzewodniczących  

Rady Powiatu stanowią załącznik nr 6 i 7 do protokołu. Karty do głosowania stanowią 

załącznik nr 8. 

 Następnie przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru  

wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 

W wyniku głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie – 17 głosów „za”.  

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił do stołu prezydialnego wybranych 

wiceprzewodniczących.   

 

Ad.8. 

Realizując pkt 8 porządku obrad przewodniczący Rady poinformował, Ŝe projekt 

uchwały wraz projektami Regulaminów wyboru starosty i wicestarosty oraz pozostałych 

członków Zarządu Powiatu został przekazany wszystkim radnym i stwierdził, Ŝe nie zachodzi 

potrzeba ich czytania. Jednocześnie zapytał czy są uwagi lub niejasności do wymienionych 

regulaminów.  

Głos zabrał Radca Prawny, który poprosił radnych aby dokonali poprawki  

w regulaminie głosowania w wyborach wicestarosty powiatu pińczowskiego tzn. w §8 pkt2 

ust.3 naleŜy wykreślić słowa „jego głos uwaŜa się za niewaŜny”, a wpisać słowa „jego głos 

uwaŜa się za waŜny bez dokonania wyboru. Głos neutralny, tzw. wstrzymujący się”.  

Przewodniczący Rady poddał wprowadzenie poprawki pod głosowanie.  

Wprowadzenie poprawki zostało przyjęte przy  – 16 głosach „za” 

             1 głosie „wstrzymuję się”. 



Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia w/w regulaminów 

(załącznik nr 10) i przystąpił do głosowania.  

W wyniku głosowania uchwałę podjęto przy – 16 głosach „za” 

             1 głosie „wstrzymuję się”. 

Ad.9. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, Ŝe zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy  

z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz § 52 ust.4 Statutu Powiatu 

Pińczowskiego – Rada Powiatu wybiera Starostę Powiatu bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. 

Następnie przystąpiono do zgłoszenia kandydatów na Starostę. 

Radny Marek Długosz zgłosił radnego Zbigniewa Kierkowskiego.  

Kandydat wyraził zgodę. 

Więcej kandydatur nie było. 

Przewodniczący zamknął listę kandydatów i poddał ją pod głosowanie.  

W wyniku głosowania zgłoszoną listę przyjęto jednogłośnie – 17 głosów „za”. 

Następnie przewodniczący Rady poinformował, Ŝe celem wykonania czynności 

związanych z głosowaniem naleŜy powołać Komisję skrutacyjną w składzie 3-ech osób. 

Zawnioskował, aby czynności te dokonała Komisja skrutacyjna powołana dla wyboru 

wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 

Wniosek w tej sprawie poddał pod głosowanie.   

W wyniku głosowania wniosek radni przyjęli jednogłośnie – 17 głosów „za”.  

Przewodniczący Rady poprosił Komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania  

i ogłosił przerwę. 

Przerwa – godz. 11
50

 

Koniec przerwy – 11
56 

Stan radnych po przerwie – 17 radnych.  

 Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i rozdała radnym, którzy   

w kolejności alfabetycznej dokonali tajnego głosowania. 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę celem dokonania wyliczeń przez Komisję skrutacyjną. 

Przerwa – 12
02

 

Koniec przerwy – 12
10 

Stan radnych po przerwie – 17 radnych.  



Po dokonaniu wyliczeń przewodniczący Komisji skrutacyjnej radny Michał 

Leszczyński na podstawie sporządzonego na tę okoliczność protokołu poinformował,  

Ŝe w głosowaniu tajnym na starostę  Powiatu Pińczowskiego wzięło udział 17 radnych. 

Z protokołu wynika, Ŝe liczba głosów waŜnie oddanych za wyborem: 16, liczba głosów 

waŜnie oddanych przeciw wyborowi kandydata: 1, głosów niewaŜnych było: 0. 

Wobec powyŜszego Komisja skrutacyjna stwierdziła, Ŝe kandydat Zbigniew Kierkowski 

uzyskał minimalną liczbę głosów i został wybrany na stanowisko starosty Powiatu 

Pińczowskiego. 

  Protokół Komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru starosty Powiatu Pińczowskiego 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Karty do głosowania stanowią załącznik nr 12. 

 Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru  starosty 

Powiatu Pińczowskiego. 

W wyniku głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie – 17 głosów „za”.  

 Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad.10.  

W punkcie tym przewodniczący Rady Powiatu poinformował, Ŝe zgodnie  

z art.27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz §52 ust.5 Statutu Powiatu – Rada 

Powiatu wybiera Wicestarostę oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek Starosty 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,  

w głosowaniu tajnym. 

Następnie zabrał głos  Pan Zbigniew Kierkowski starosta Powiatu Pińczowskiego, 

który zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Barnę, przedstawiając jego krótką 

charakterystykę. 

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady zamknął listę i poddał ją pod głosowanie. 

W wyniku głosowania zgłoszoną listę przyjęto jednogłośnie – 17 głosów „za”. 

Następnie przewodniczący Rady poinformował, Ŝe celem wykonania czynności 

związanych z głosowaniem naleŜy powołać Komisję Skrutacyjną w składzie 3-ech osób. 

Zawnioskował, aby czynności te dokonała powołana wcześniej Komisja skrutacyjna.. 

Wniosek w tej sprawie poddał pod głosowanie.   

W wyniku głosowania wniosek radni przyjęli jednogłośnie – 17 głosów „za”.  

Przewodniczący Rady poprosił Komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania  

i ogłosił przerwę. 



 Przerwa – godz. 12
24

 

Koniec przerwy – 12
30 

Stan radnych po przerwie – 17 radnych.  

 Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i rozdała radnym, którzy   

w kolejności alfabetycznej dokonali tajnego głosowania. 

Przewodniczący rady ogłosił przerwę celem dokonania wyliczeń przez Komisję skrutacyjną. 

Przerwa – 12
36

 

Koniec przerwy – 12
45 

Stan radnych po przerwie – 17 radnych.  

Po dokonaniu wyliczeń przewodniczący Komisji skrutacyjnej radny Michał 

Leszczyński na podstawie sporządzonego na tę okoliczność protokołu poinformował,  

Ŝe w głosowaniu tajnym na wicestarostę  Powiatu Pińczowskiego wzięło udział 17 radnych. 

Z protokołu wynika, Ŝe liczba głosów waŜnie oddanych za wyborem: 15, liczba głosów 

waŜnie oddanych przeciw wyborowi kandydata: 2, głosów niewaŜnych było: 0. 

Wobec powyŜszego Komisja skrutacyjna stwierdziła, Ŝe kandydat Ryszard Barna uzyskał 

minimalną liczbę głosów i został wybrany na stanowisko wicestarosty Powiatu 

Pińczowskiego. 

  Protokół Komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru wicestarosty Powiatu Pińczowskiego 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Karty do głosowania stanowią załącznik nr 15. 

 Następnie Przewodniczący rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru  wicestarosty 

Powiatu Pińczowskiego. 

W wyniku głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie – 17 głosów „za”.  

 Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad.11. 

W punkcie tym przewodniczący Rady poprosił Pana Zbigniewa Kierkowskiego 

starostę o zgłoszenie trzech kandydatów na członków Zarządu Powiatu.  

Zabierając głos Pan starosta zgłosił na członków Zarządu radnego Marka Długosza, radnego 

Piotra Zachariasza oraz radnego Zbigniewa Szczepańskiego.  

WyŜej wymieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady zamknął listę i poddał ją pod głosowanie. 

Lista kandydatów została przyjęta jednogłośnie – 17 głosów „za”.  



Następnie przewodniczący Rady poinformował, Ŝe celem wykonania czynności 

związanych z głosowaniem naleŜy powołać Komisję skrutacyjną w składzie 3-ech osób. 

Zawnioskował, aby czynności te dokonała Komisja skrutacyjna juŜ wcześniej wybrana. 

Wniosek w tej sprawie poddał pod głosowanie.   

W wyniku głosowania wniosek radni przyjęli jednogłośnie – 17 głosów „za”.  

Przewodniczący Rady poprosił Komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania  

i ogłosił przerwę. 

 Przerwa – godz. 12
55

 

Koniec przerwy – 13
06

 

Stan radnych po przerwie – 17 radnych.  

 Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i rozdała radnym, którzy   

w kolejności alfabetycznej dokonali tajnego głosowania. 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę celem dokonania wyliczeń przez Komisję skrutacyjną. 

Przerwa – 13
12

 

Koniec przerwy – 13
20 

Stan radnych po przerwie – 17 radnych.  

Po dokonaniu wyliczeń przewodniczący Komisji skrutacyjnej radny Michał 

Leszczyński na podstawie sporządzonych na tę okoliczność protokołów poinformował,  

Ŝe w głosowaniu tajnym na członków Zarządu Powiatu wzięło udział 17 radnych. 

Z protokołu wynika, Ŝe liczba głosów waŜnie oddanych za wyborem kandydata Marka 

Długosza: 17, liczba głosów waŜnie oddanych przeciw wyborowi kandydata: 0, głosów 

niewaŜnych było: 0. 

Z protokołu wynika, Ŝe liczba głosów waŜnie oddanych za wyborem kandydata Piotra 

Zachariasza: 16, liczba głosów waŜnie oddanych przeciw wyborowi kandydata: 1, głosów 

niewaŜnych było: 0. 

Z protokołu wynika, Ŝe liczba głosów waŜnie oddanych za wyborem kandydata Zbigniewa 

Szczepańskiego: 16, liczba głosów waŜnie oddanych przeciw wyborowi kandydata: 1, głosów 

niewaŜnych było: 0. 

Wobec powyŜszego Komisja skrutacyjna stwierdziła, Ŝe kandydat Marek Długosz uzyskał 

minimalną liczbę głosów i został wybrany na stanowisko członka Zarządu Powiatu w 

Pińczowie, ponadto kandydat Piotr Zachariasz takŜe uzyskał minimalną liczbę głosów i został 

wybrany na stanowisko członka Zarządu Powiatu w Pińczowie oraz kandydat Zbigniew 

Szczepański takŜe uzyskał minimalną liczbę głosów i został wybrany na stanowisko członka 

Zarządu Powiatu w Pińczowie 



  Protokoły Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w 

Pińczowie stanowią załącznik nr 17,18,19 do protokołu. Karty do głosowania stanowią 

załącznik nr 20. 

 Następnie przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru  członków 

Zarządu Powiatu w Pińczowie. 

W wyniku głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie – 17 głosów „za”.  

 Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad.12.  

 W punkcie tym głos zabrał radny Andrzej Cepak, który poinformował, Ŝe w najbliŜsza 

sobotę odbędzie się finał programu The Voice of Poland, w którym uczestniczy mieszkanka 

Pińczowa Magdalena Paradziej. Poprosił wszystkich zebranych o wysłanie sms-a głosując na 

Magdę, Ŝeby udało się jej wygrać ten program.  

 W sprawie tej zabrał takŜe głos radny Ireneusz Gołuszka, który poprosił 

przewodniczącego Rady o wyraŜenie zgody na zebranie od osób obecnych na sesji chętnych 

wesprzeć Magdę, pieniąŜków na sms-y, które zostaną wysłane w głosowaniu na Magdę 

Paradziej. 

Przewodniczący rady wyraził zgodę.  

 

Ad.13. 

W punkcie tym nikt nie zabrał głosu. 

Ad.14. 

W punkcie tym Przewodniczący Rady Powiatu poinformował,  

Ŝe w trybie pilnym naleŜy zwołać kolejną sesję, na której powołane zostaną stałe Komisje 

Rady Powiatu, ustalając ich skład liczbowy i osobowy oraz dokonany zostanie wybór 

przewodniczących tych Komisji. 

Ponadto Rada Powiatu zobligowana jest do podjęcia innych uchwał związanych  

z bieŜącą działalnością Powiatu. 

 

Ad.15.    

Obrady sesji zakończyły się o godz. 13
30

. 

Protokołowała: M. Budera  

                                           Przewodniczący obrad                  Przewodniczący Rady Powiatu  
 
                                                         Marek Długosz                                       Marek Omasta  


