
PROTOKÓŁ NR XIV/2016  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 6 kwietnia 2016 roku 

 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.915. 

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 uchwał Rady Powiatu. 

5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie 

powiatu za rok 2015:  

− wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie  

− wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie 

− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− dyskusja. 

6. Przyjęcie Powiatowego programu działań profilaktycznych mający na celu udzielenie 

specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą  

w rodzinie opracowany na lata 2016-2020:  

− wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie, 

− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− dyskusja, 

− podjęcie uchwały.  

7. Podjęcie uchwał: 

− w sprawie określenia zadań finansowanych w 2016 roku ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

− w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 

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

−  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.  



8.  Interpelacje i zapytania radnych. 

9.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

10.Zakończenie obrad. 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Pan 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 Piotr Zachariasz, radny Andrzej Cepak), 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.  

Głos zabrał Starosta Pińczowski Pan Zbigniew Kierkowski, który złożył wniosek  

o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa ponieważ przyszło pismo od Wojewody Świętokrzyskiego unieważniające uchwałę  

ws. zmiany statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pińczowie i projekt dzisiejszej uchwały 

byłby bezzasadny.  

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wnioskiem Pana Starosty.  

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie - 15 głosów „za”. 

 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. 

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z wykonania uchwał radni 

otrzymali w materiałach na dzisiejszą sesję (załącznik nr 3). Następnie przystąpił do 

głosowania nad przyjęciem sprawozdania.  



W wyniku głosowania sprawozdanie z wykonania uchwał zostało przyjęte 

jednogłośnie – 15 głosów „za”.  

 

Na obrady sesji przybył radny Andrzej Cepak – stan radnych 16 radnych. 

 

Ad.5.  

W punkcie tym Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Grzegorzowi Makuchowi 

Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie Panu Grzegorzowi Makuchowi, który 

przedstawił Informację na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 

2015 rok (załącznik nr 4). Pan Grzegorz Makuch dodał, że „solą w oku” dla policji będzie 

tegoroczny kilkudniowy festiwal w Gackach. Osobę, która będzie go organizowała nie 

interesują żadne uzgodnienia. Osoba ta twierdzi, że nie jest to impreza masowa nie potrzebuje 

żadnych pozwoleń. Jednakże w konsekwencji w miarę rozwijania się imprezy robi się z tego 

impreza masowa.  

 

Obrady sesji opuścił radny Jacek Kapałka – godz. 940. 

Stan radnych – 15 radnych. 

 

Następnie o zabranie głosu poproszono Pana Władysława Węgrzynowicza 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, który przedstawił 

informację na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu za 2015 rok 

(załącznik nr 5). Komendant zwrócił szczególna uwagę, że źle jest zrobiona wysepka na  

ul. Nowowiejskiej i ciężko jest tam przejechać samochodem pożarniczym.  

Opinię do przedstawionego materiału odczytał radny Zbigniew Koniusz 

Przewodniczący Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 

(załącznik nr 6). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.  

Głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który zapytał czy pińczowska policja będzie 

zabezpieczała Światowe Dni Młodzieży.  

Zabierając głos Pan Grzegorz Makuch KPP Pińczów powiedział, że od miesiąca 

kwietnia policja jest w stałym kontakcie ze wszystkimi organizatorami ze strony Kościoła.  

W temacie tym odbywają się spotkania, na których policja uczestniczy. 

Radny Ireneusz Gołuszka powiedział, że dużo ludzi ma przybyć do Wiślicy, 

stwierdził, że i tam policja winna zabezpieczać.     



Radny Andrzej Kozera zawnioskował, aby w sprawozdaniach policji i straży oznaczać 

tzw. „czas krytyczny” (czas od podjęcia informacji do udzielenia pomocy). Ponadto 

zawnioskował aby w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym podstawowe jednostki 

gminy podporządkować gospodarce komunalnej ponieważ według radnego byłoby to bardziej 

praktyczne zarówno w dowodzeniu jak i kierowaniu.  

 

Na obrady sesji przybył radny Jacek Kapałka – godz. 950. 

Stan radnych – 16 radnych. 

 

Głos zabrał Pan Grzegorz Makuch KPP Pińczów, który odniósł się do tzw. „czasu 

krytycznego”. Czas ten liczony jest przez policjantów i nie ma innej możliwości  

obliczania go. Jest to czas od zgłoszenia prośby, do czasu dotarcia do osoby potrzebującej 

pomocy. W roku ubiegłym czas ten to około 5 minut na terenie miejskim i około 12 minut 

(jest to średni czas) na terenie wiejskim.    

 Głos zabrał Pan Władysław Węgrzynowicz KP PSP w Pińczowie, który też odniósł się 

do „czasu krytycznego”. Powiedział, że straż ma 1 minutę na wyjazd z garażu po otrzymaniu 

informacji, OSP mają 5 minut. Do 8 minut straż powinna dotrzeć na miejsce tam gdzie jest 

zagrożone życie i 15 minut gdzie nie ma zagrożenia życia. Komendant powiedział, że jeżeli 

jednostka z danego powiatu nie może pojechać do zdarzenia to jest podpisane porozumienie  

z innymi powiatami w tedy one wyjeżdżają do zdarzenia. Komendant odniósł się do pytania 

odnośnie jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Powiedział, że jest 

porozumienie między podmiotem utrzymującym jednostki (wójtem, burmistrzem), 

podmiotem, który realizuje zadania przy pomocy tych jednostek (komendant powiatowy) oraz 

między komendantem wojewódzkim. Podmioty te odkreślają zadania tych jednostek.  

Wójt czy Burmistrz może tymi jednostkami dysponować, ale jeżeli chodzi o wykorzystanie 

sprzętu to jest on typowo specjalistyczny i nie można go wykorzystywać do innych celów.  

 Radny Jerzy Kułaga zapytał jak wygląda sprawa wpisania jednostki OSP  

we Włoszczowicach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  

 Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie odpowiedział, że koło maja-czerwca temat 

ten powinien być rozwiązany.   

Nikt więcej głosu nie zabrał. 

 

 

 



Ad.6.  

Przystępując do realizacji pkt 6 Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Joannie 

Słonina Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która przedstawiła Powiatowy 

program działań profilaktycznych mający na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, 

zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych  

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie opracowany na lata 

2016-2020, wraz z projektem uchwały (załącznik nr 7).  

Opinię do przedstawionego materiału odczytał radny Zbigniew Koniusz 

Przewodniczący Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 

(załącznik nr 8). 

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

Projekt uchwały odczytała radna Irena Moskwa Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu. 

W wyniku głosowania uchwała zastała przyjęta jednogłośnie – 16 głosów „za”. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwał:  

- w sprawie określenia zadań finansowanych w 2016 roku ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Głos zabrała Pani Joanna Słonina Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

która przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych w 2016 roku 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (załącznik nr 9).  

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Zbigniew Koniusz Przewodniczący 

Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 10). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. 

Głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który powiedział, że z projektu uchwały wynika, że 

jest dofinansowanie do uczestnictwa dzieci i młodzieży w turnusach rehabilitacyjnych, 

zapytał co z dorosłymi.  

 Pani Dyrektor powiedziała, że zadanie polegające na dofinansowaniu turnusów dla 

osób dorosłych nie będzie realizowane ponieważ jest większa potrzeba dofinansować wnioski 

zaległe (aparaty słuchowe, i likwidacja barier architektonicznych). Osoba dorosła może 

skorzystać z dofinansowania na turnus z Narodowego Funduszu Zdrowia, a dzieci i młodzież 

nie mogą, stąd też decyzja aby kwotę tę przeznaczyć dla dzieci i młodzieży.   

Projekt uchwały odczytała radna Irena Moskwa Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.  



W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy – 15 głosach „za”(radny Ryszard Barna, 

radny Andrzej Cepak, radny Bogusław Chałuda, radna Iwona Chlewicka, radny Andrzej 

Głogowiec, radny Jacek Kapałka, radny Zbigniew Koniusz, radny Andrzej Kozera, radny 

Jerzy Kułaga, radny Michał Leszczyński, radna Irena Moskwa, radny Marek Omasta, radny 

Zbigniew Szczepański), 1 głosie „wstrzymuję się” (radny Ireneusz Gołuszka).    

 

− 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 11).  

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 12).  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa.  

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 13).  

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 14).  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa.  

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

 

Ad. 8.  

W punkcie tym głos zabrał radny Ireneusz Gołuszka, który odniósł się do wniosku 

Starosty Pińczowskiego w sprawie wycofania z porządku obrad sesji projektu uchwały  

ws. wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Powiedział, że jest to następstwem 

rozstrzygnięcia nadzorczego przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Radny zadał pytanie co 

dalej w tym temacie.  

Zabierając głos Pan Starosta powiedział, że nie należy przeceniać tego rozstrzygnięcia 

nadając mu wielkiego wydarzenia i zwrotu akcji w życiu Pińczowa. Nie jest tak, że 

podejmując uchwałę ws. zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej stworzono problem dla 



powiatu pińczowskiego i jego rozwoju. Temat ten jest realizowany od dawna, ponieważ 

zarówno obecna jak i poprzednia rada uważa, że nie stać powiatu pińczowskiego na stagnacje. 

Cały czas czynione są kroki, aby iść do przodu. Ciągle zachodzą zmiany demograficzne, 

infrastrukturalne i trzeba je dostrzegać. Jest plan i strategia rozwoju powiatu i szpitala 

pińczowskiego (rozbudowa ZOL-u, kardiologia inwazyjna – Intercard, okulistyka 

jednodniowa). Teraz, w związku ze zmieniającą się demografią trzeba wymyśleć coś 

następnego, stąd pomysł onkologii, neurologii i udarów, z tym, że powiat nie jest w stanie 

wyegzekwować środków na wybudowanie nowego oddziału, wolnych pomieszczeń brak,  

a widać co dzieje się w liczbie urodzeń. Przeniesienie oddziału do Buska nie powoduje tego, 

że powiat pińczowski nie interesuje się już tym tematem. Nadal będą funkcjonować 

poradnie K. Starosta oznajmił, że jednym z argumentów unieważnienia uchwały ws. zmian  

w statucie był brak opinii Komisji Zdrowia. Według Starosty było to świadome i celowe 

blokowanie przez Przewodniczącego Komisji Zdrowia. Pan Starosta powiedział, że teraz 

Zarząd może złożyć skargę na rozstrzygnięcie Wojewody, ale tego nie zrobi ponieważ jest to 

długi proces. Można też poprawić tę uchwałę, ale raczej nadal nie będzie ona zaopiniowana 

przez Komisję Zdrowia. Można też skorzystać z propozycji Burmistrza Pińczowa, który 

chciałby przejąć szpital co jest warte przeanalizowania.  

Radny Jacek Kapałka powiedział, że pomysł z przekazaniem szpitala Burmistrzowi 

nie jest właściwy. Według radnego jest to swoista gra polityczna, na której straci powiat. 

Radny poinformował, że był radnym w gminie Pińczów przez 12 lat. Oznajmił,  

że przeanalizował zadłużenie gminy Pińczów i jest to kwota blisko 30 mln. zł. wraz z obsługą 

długu i odsetkami. Radny ma wątpliwości, czy uchwała intencyjna gminy Pińczów ma coś 

wspólnego z ekonomią i rzetelnością.  

Pan Starosta powiedział, że rozmowy z Burmistrzem i Radą Miejską są prowadzone. 

Doświadczenia współpracy z gminą pozwalają na to, że w ciągu kilku dni powiat dojdzie do 

porozumienia z Burmistrzem.   

Radny Jacek Kapałka zapytał czy Zarząd Powiatu wyznaczył datę negocjacji  

z Burmistrzem i kiedy radni dowiedzą się o wynikach negocjacji. Radny zaproponował,  

aby służby Starostwa przeanalizowały strukturę zadłużenia gminy Pińczów i jej możliwości 

finansowe.  

Radny Jerzy Kułaga powiedział, że w temacie przejęcia szpitala chciałby znać opinię 

Zarządu Miasta Pińczowa.  

Głos zabrał radny Andrzej Cepak, który powiedział, że w imieniu klubu radnych 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej apeluje o zwołanie „okrągłego stołu” dotyczącego 



likwidacji oddziału ginekologiczno-położniczego. Radny stwierdził, że w budżecie powiatu 

nie ma żadnych środków na ochronę zdrowia i inwestycje. Radny powiedział, że słyszał, 

iż oddział ginekologiczny w Busku ma być w strukturach szpitala w Busku, a nie  

w strukturach firmy, która się „przyklei” do powiatu. 

Pan Starosta powiedział, że nie ma w budżecie środków na ochronę zdrowia ponieważ 

jest bark tych środków, ale powiat stara się rozwijać i pozyskiwać wszelkie możliwe środki na 

cele które są możliwe do osiągnięcia.  

Głos zabrał Pan Marek Zatorski Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. 

Powiedział, że Burmistrz wystąpił z propozycją, którą należy przedyskutować. Obecnie 

gmina wystąpiła z pismem do Zarządu z prośbą o spotkanie i rozmowy. W odpowiedzi 

poinformowano, że Starosta Pińczowski jest upoważniony do rozmów. Gmina występuje  

w obronie szpitala i miejsc pracy ponieważ związana jest z nim emocjonalnie, gdyż to dzięki 

jej pracownikom, radnym, mieszkańcom szpital ten istnieje. Z-ca Burmistrza uważa,  

że należy skończyć z oskarżeniami i polityką i zacząć poważne rozmowy. Gmina jest otwarta 

na rozmowy i sprawę traktuje poważnie.  

Radny Jacek Kapałka powiedział, że Rada Powiatu nie ma zamiaru likwidacji szpitala. 

Dodał, że Ochotniczy Hufiec Pracy kładł dach na szpitalu, a  jego budowę zakończył PB-rol. 

Radny zapytał jak Burmistrz Pińczowa może mówić, że chce zrobić porządek odnośnie 

szpitala (zapisy takie są uwidocznione na portalach społecznościowych) skoro w SZOZ-ie 

prowadzonym przez gminę Pińczów kontrola wykazała, że nie ma tam Dyrektora od półtora 

roku, jest tam niezakończone postępowanie prokuratorskie. Radny zwrócił się do zebranych  

o udzielanie merytorycznych odpowiedzi na zadawane pytania.   

 

Obrady sesji opuścił radny Bogusław Chałuda – godz. 1055.  

Stan radnych – 15 radnych.  

 

 Z-ca Burmistrza powiedział, że sytuacja jaka jest w SZOZ-ie może zdarzyć się 

wszędzie. Konsekwencje z tej sprawy na pewno zostały wyciągnięte, obecnie trwa konkurs na 

Dyrektora SZOZ-u i sytuacja zostanie naprawiona.  

Głos zabrał Pan Starosta, który chcąc udowodnić radnemu Andrzejowi Cepakowi,  

że powiat stara się rozwijać, przedstawił dane odnośnie, rankingu na pozyskiwanie środków 

unijnych, z których wynika, że powiat pińczowski na 314 powiatów jest na 77 miejscu.  

W kwestii zadłużenia powiat pińczowski jest na 131 miejscu, w rankingu na najbogatsze 

powiaty na 92 miejscu. Pan Starosta powiedział, że ani Zarząd Powiatu, ani Rada Powiatu nie 



prosiła Burmistrza o pieniądze na szpital. Powiat miał pomysł, ale Burmistrz na poprzedniej 

sesji wyszedł ze swoją propozycją i zaskoczył wszystkich. Starosta stwierdził, że musi 

poprzeć radnego Kapałkę, ponieważ z dzisiejszej wypowiedzi Pana Zatorskiego wynika,  

że gmina będzie się dopiero zastanawiać i rozmawiać, dodał, że uważał, iż gmina ma już 

gotowy pomysł. Pan Starosta powiedział, że nie ma na to czasu, trzeba się teraz zastanowić 

czy oferta Burmistrza była poważa, czy było to zagranie polityczne.  

Radny Ireneusz Gołuszka poprosił o podanie konkretnego terminu negocjacji.  

Pan Starosta odpowiedział, że w najbliższym terminie. 

Radny Ireneusz Gołuszka odbiegając od tematu szpitala zapytał o obwodnicę 

Pińczowa.     

Głos zabrał Pan Starosta. Powiedział, że to Burmistrz musi zdecydować w jakim 

okresie czasu można się spotkać.  

Pan Zatorski powiedział, że termin zostanie ustalony i być może, że jeszcze w tym 

tygodniu dojdzie do spotkania. Gmina przejęła finansowanie koncepcj obwodnicy. Wystąpił 

mały problem ponieważ na pewnym odcinku trasy odkryto różne zwierzęta, a teren ten jest 

objęty NATURĄ 2000, co spowalnia realizację inwestycji.  

Głos zabrał radny Andrzej Kozera, według którego problem odnośnie szpitala tkwi  

w pytaniu czy powiat może przekazać odpowiedzialność z zakresu ochrony zdrowia na inny 

podmiot w sensie publiczno-prawnym. Według radnego nie jest to możliwe, może jedynie 

powierzyć wykonywanie zadań. Rady twierdzi, że należy tu sprecyzować co gmina chce 

przyjąć w obrębie zadania, które musi wykonywać powiat, gdyż samorządy terytorialne mają 

ściśle określone kompetencje. Radny twierdzi, że jest możliwe powiązanie niektórych zadań 

medycznych ze strony powiatu i gminy w sensie ujednolicenia procedur na zasadzie 

konsorcjum powiatowo-gminnego, ale nie widzi możliwości przekazania szpitala. Radny 

stwierdził, że spotkanie w kwestii szpitala jest niezbędne.  

Głos zabrał Pan Bartosz Stemplewski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Pińczowie. Przytoczył on zapisy projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności 

leczniczej oraz niektórych innych ustaw, które są dostępne do opiniowania na stronie 

Ministerstwa Zdrowia. Zapisy tej ustawy nakładają jeszcze większy rygor finansowy na 

zarządzającego placówką. Według Dyrektora zarządzający powinien zrobić wszystko,  

aby móc zbilansować prowadzoną jednostkę. Dyrektor stwierdził, że nie ma żadnych 

merytorycznych wątpliwości co do tego, że ten oddział nie ma szans na funkcjonowanie  

w Pińczowie. Oddział ten przynosi straty i nie ma możliwości pokrycia tych strat z żadnej 

innej prowadzonej działalności. Dyrektor poinformował, że na terenie województwa 



świętokrzyskiego nie ma szpitala tej wielkości, dysponującego takim kontraktem, który by 

finansował tak deficytową działalność. Dyrektor stwierdził, że nie można oczekiwać rzeczy 

nierealnych, ponieważ nie da się pokryć deficytu i jednocześnie inwestować w infrastrukturę 

szpitala. Dyrektor powiedział, że może rozwiązaniem byłoby wybudowanie nowego pawilonu 

i otworzenie nowego oddziału, wtedy może zyski z działalności dodatkowej spowodują,  

że wydłuży się okres w którym będzie można finansować deficyt oddziału ginekologiczno-

położniczego, ale trzeba się z tym spieszyć. Dyrektor przewiduje, że najbliższa kontraktacja 

świadczeń, która odbędzie się zapewne w roku 2017, będzie tak skonstruowana, że nie będzie 

można zakontraktować tych świadczeń, o czym można przeczytać w artykule Gazety 

Wyborczej. 

Zabierając głos Pan Starosta odniósł się do wypowiedzi Dyrektora ZOZ. Powiedział, 

że artykuł ten to wypowiedź z marca Prezesa Andrzeja Jacyny. 

Dyrektor ZOZ powiedział, że poprzedniego dnia rozmawiał z właścicielem szkoły 

pielęgniarskiej i otrzymał wstępną ofertę, iż cena za skończenie studiów pielęgniarskich 

będzie obniżona dla położnych ze szpitala w Pińczowie do około 40%. Poinformował,  

że dwie położne zgłosiły się na te studnia, na resztę oferta czeka.  

Głos zabrał radny Zbigniew Koniusz. Radny poparł propozycję radnego A. Cepaka, 

aby usiąść przy jednym stole i porozmawiać. Według radnego decyzja Wojewody  

o unieważnieniu uchwały dała możliwość ponownego przedyskutowania sprawy. Radny 

twierdzi, że nie może zgodzić się ze stwierdzeniem, że dobrze, iż Busko będzie prowadzić 

ginekologię. Powiedział, że trzeba zadać pytanie dlaczego Busko da radę prowadzić oddział, 

a Pińczów nie. Radny powiedział, że prawdą jest i jest to problem, że szpital w Pińczowie jest 

niedofinansowywany przez powiat, szpital w Busku natomiast po 2-3 mln zł. co roku jest 

dofinansowywany i udaje mu się funkcjonować. Radny jeszcze raz zaproponował, aby usiąść 

do rozmów i wziąć też pod uwagę stanowisko Burmistrza Pińczowa, ponieważ jak mapa 

potrzeb zdrowotnych zostanie ustalona nic już nie będzie można zrobić. 

 

Ad.19. 

 W punkcie tym głos zabrał radny Andrzej Kozera, który twierdzi, iż prosił aby nie 

było polemiki i była jasność w wypowiedziach. Radny powiedział, że dobrze byłoby zrobić 

rozliczenie na ile zadłużenie szpitala do 2010 roku było elementem inwestycji i efektu 

uposażenia wydatków, a na ile po 2010 roku spadek zadłużenia wiązał się z procedurami  

z przed 2010 roku, i na ile zasoby majątku trwałego i obrotowego były realizowane w latach 



2010-2016. Radny twierdzi, że jeżeli takie rozliczenie byłoby skonstruowane wtedy można 

osądzać czyja efektywność była większa.  

 Głos zabrał radny Ireneusz Gołuszka, który poinformował radnych o Debacie – Forum 

Przedsiębiorczości, na którą zaprosił wszystkich radnych. Debata ma się odbyć w dniu  

12 kwietnia 2016 roku na hali. Radny poruszył jeszcze temat tzw. hejtera (załącznik nr 15).    

 Przewodniczący Rady poinformował, radnych o złożeniu do końca kwietnia 

oświadczeń majątkowych.  

 

Ad. 10.  

Obrady zakończono o godz. 1140.  

Protokołowała: M. Budera 

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

/-/ Marek Omasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


