
PROTOKÓŁ NR XVII/2016  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 21 lipca 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. .Podjęcie uchwał: 

− w sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok,  

− w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Pińczowskiego,  

− w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały NR XX/127/2012 Rady Powiatu  

w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji 

celowej finansowania lub dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska  

i gospodarką wodną ze środków budżetu powiatu stanowiących wpływy z kar  

i opłat za korzystanie ze środowiska,  

− w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu,  

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Pińczowie: 

− podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu w Pińczowie. 

6. Przekazanie prowadzenia obrad przewodniczącemu Rady Powiatu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale NR II/9/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 

11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady 

Powiatu w Pińczowie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale NR II/11/2014 Rady Powiatu  

w Pińczowie  z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady 

Powiatu w Pińczowie.  

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 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 planie wydatków na 2016 rok 

Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmian planie wydatków na 2016 rok (załącznik nr 3).  

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 4).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

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

 

 

 



− w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Pińczowskiego 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały wraz z kopią 

skargi w materiałach na sesję (załącznik nr 5). Zapytał czy są uwagi lub pytania.  

Uwag i pytań nie było. 

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Andrzej Cepak Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej (załącznik nr 6).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

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

 

− w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały NR XX/127/2012 Rady Powiatu  

w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji 

celowej finansowania lub dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska  

i gospodarką wodną ze środków budżetu powiatu stanowiących wpływy z kar  

i opłat za korzystanie ze środowiska 

Głos zabrała Pani Jolanta Piekara Kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa  

i Ochrony Środowiska, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1 

do Uchwały NR XX/127/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie 

przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej finansowania lub dofinansowania inwestycji 

związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu powiatu stanowiących 

wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 7).  

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

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Michał Leszczyński Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska (załącznik nr 8).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

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

 

− w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu,  

Przewodniczący Rady Powiatu oznajmił, że w związku z tym, iż na poprzedniej sesji  

Rady Powiatu odbytej w dniu 22 czerwca 2016 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu, zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały                                                                                                                               

(załącznik nr 9).  

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

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  



W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy - 14 głosach „za” (radni: Ryszard 

Barna, Andrzej Cepak, Bogusław Chałuda, Iwana Chlewicka, Marek Długosz, Ireneusz 

Gołuszka, Jacek Kapałka, Zbigniew Kierkowski, Andrzej Kozera, Jerzy Kułaga, Michał 

Leszczyński, Irena Moskwa, Marek Omasta, Zbigniew Szczepański), 1 głosie „wstrzymuję 

się” (radny Piotr Zachariasz), 1 głosie „przeciw” (radny Andrzej Głogowiec). 

 Radny Marek Omasta przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady 

Powiatu radnemu Bogusławowi Chałudzie.    

 

Ad.5. 

 W punkcie tym Wiceprzewodniczący Rady radny Bogusław Chałuda poinformował, 

że zgodnie z przyjętym porządkiem kolejnym punktem jest wybór przewodniczącego Rady 

Powiatu. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w uchwalonym regulaminie wyboru 

przewodniczącego (wszyscy radni otrzymali regulamin w materiałach na sesję) należy 

powołać Komisję skrutacyjną w składzie trzech osób, która wykona czynności związane  

z przeprowadzeniem tajnego głosownia w wyborach na przewodniczącego Rady Powiatu.  

Następnie zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady 

Powiatu. 

Radny Jacek Kapałka zgłosił radnego Ireneusza Gołuszkę motywując swoją propozycję tym, 

że radny Ireneusz Gołuszka jest obecnie Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów, 

ponadto ma duże doświadczenie ponieważ już 26 lat pełni funkcję Sekretarza Gminy Złota, 

gdzie m.in. przygotowuje sesje.  

Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze inne kandydatury.  

Więcej kandydatur nie było.  

Wicestarosta Pińczowski radny Ryszard Barna złożył formalny wniosek o zamknięcie listy 

kandydatów.  

W wyniku głosowania formalny wniosek został przyjęty jednogłośnie – 16 głosów „za”.  

Wiceprzewodniczący Rady zapytał radnego Ireneusza Gołuszkę czy wyrażą zgodę na 

kandydowanie.  

Radny Ireneusz Gołuszka wyraził zgodę na kandydowanie.  

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie kandydatów do pracy w Komisji 

Skrutacyjnej.  

Radny Andrzej Kozera zgłosił radnego Andrzeja Cepaka,  

Starosta Pińczowski radny Zbigniew Kierkowski zgłosił radnego Marka Długosza,  



Radny Piotr Zachariasz zgłosił radnego Andrzeja Głogowca.  

Radni zgłoszeni do pracy w Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na udział w pracach 

Komisji.  

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.  

Wiceprzewodniczący Rady ogłosił przerwę, celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną 

kart do głosowania – godz. 920. 

Zakończenie przerwy – godz. 930. 

Stan radnych – 16 radnych.  

Po przerwie Komisja skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania, którzy   

w kolejności alfabetycznej dokonali tajnego głosowania. 

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę celem dokonania wyliczeń przez Komisję skrutacyjną. 

Przerwa – 940 

Koniec przerwy – 945 

Stan radnych po przerwie – 16 radnych.  

Po dokonaniu wyliczeń przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Długosz 

na podstawie sporządzonego na tę okoliczność protokołu poinformował, że w głosowaniu 

tajnym na przewodniczącego Rady Powiatu wzięło udział 16 radnych. Z protokołu wynika, 

że liczba głosów ważnie oddanych to 16. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem 

kandydata: 12, liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata: 4, głosów 

nieważnych było: 0. 

Wobec powyższego Komisja skrutacyjna stwierdziła, że kandydat radny Ireneusz Gołuszka 

uzyskał wymaganą bezwzględną liczbę głosów i został wybrany na stanowisko 

przewodniczącego Rady Powiatu w Pińczowie.  

  Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu 

stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Karty do głosowania stanowią załącznik nr 11. 

 Następnie Wiceprzewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie wyboru  

przewodniczącego Rady Powiatu. 

W wyniku głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie – 16 głosów „za”.  

 Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady przekazał prowadzenie obrad nowo wybranemu 

przewodniczącemu Rady radnemu Ireneuszowi Gołuszce.  

 Przewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Gołuszka podziękował za zaufanie  

i podkreślił, że będzie prowadził obrady sesji zgodnie z przepisami prawa i Statutu Powiatu 

Pińczowskiego dla dobra mieszkańców powiatu. Podziękował także radnemu Markowi 



Omaście za dotychczasową pracę. Swoją wypowiedź zakończył słowami „tak mi dopomóż 

Bóg”.  

Głos zabrał Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski, który podziękował byłemu 

przewodniczącemu Rady Powiatu radnemu Markowi Omaście za dotychczasową pracę oraz 

pogratulował nowemu przewodniczącemu Rady Powiatu. 

 Radny Marek Omasta również podziękował Wiceprzewodniczącym Rady  

i pozostałym radnym za dotychczasową współpracę.  

 

Ad.7.  

W punkcie tym Przewodniczący Rady Ireneusz Gołuszka przystąpił do podjęcia 

uchwały w sprawie zmiany w uchwale NR II/9/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 

2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Powiatu  

w Pińczowie (załącznik nr 13).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady radny Bogusław Chałuda.  

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

Ad.8. 

W punkcie tym Przewodniczący Rady Ireneusz Gołuszka przystąpił do podjęcia 

uchwały w sprawie zmiany w Uchwale NR II/11/2014 Rady Powiatu w Pińczowie  z dnia  

11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie. 

(załącznik nr 14).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady radny Bogusław Chałuda.  

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

 

Ad.9.  

 W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.  

 

Ad.10. 

 W punkcie tym głos zabrał Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski, który 

poinformował, że w 2016 roku powiat otrzymał promesę na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych. Następnie przedstawił odcinki dróg objęte promesą: Bronocice-Szarbia  

(1310 mb), Sancygniów-Pozelów (600 mb) i Chroberz-Wola Chroberska-Zagaje Stradowskie 

(995  mb) oraz Niegosławice-Złota-Kostrzeszyn-Michałowiece (650 mb). Powiat realizuje 

ponadto drogę ze „schetynówki” Dzierążnia (680 mb) wraz z 280 mb chodnika.      



 Głos zabrał radny Jacek Kapalka, który zwrócił uwagę na rozdział 85111 klasyfikacji 

budżetowej „opieka i wychowanie”. Z rozdziału tego wynika, że ponad 600 tys. zł. dotacji 

celowej przekazywane zostaje jest do innych powiatów na utrzymywanie dzieci w rodzinnych 

domach dziecka. Radny zaproponował, żeby utworzyć w 2017 roku w powiecie pińczowskim 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą.  

   

Obrady zakończono o godz. 1000.  

Protokołowała: M. Budera 
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