
PROTOKÓŁ NR XIX/2016  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 26 października 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 przedstawia się następująco:  

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 z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku: 

− wystąpienie Skarbnika Powiatu,   

− opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

− dyskusja. 

6. Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia w powiecie pińczowskim: 

− wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie,   

− opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, 

− dyskusja. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. 

− wystąpienie Kierownika Wydziału Spraw Społecznych, 

− opinia Komisji Oświaty Kultury Turystyki i Sportu, 

dyskusja 

8. Uchwalenie Programu Współpracy Samorządu Terytorialnego z Organizacjami Pozarządowymi: 

− wystąpienie Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, 

− opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, 

− dyskusja, 

− podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego  

z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017. 

9. Uchwalenie kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Powiatu Pińczowskiego do roku 2020: 

− wystąpienie Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, 

− opinia Komisji Oświaty Kultury Turystyki i Sportu, 

− dyskusja, 

− podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Powiatu 

Pińczowskiego do roku 2020. 



10. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu za 2015 rok 

przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Powiatu .  

11. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, pracowników, 

kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2015 rok przeprowadzonej 

przez Starostę Powiatu Pińczowskiego. 

12. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu za  

2015 rok, członków zarządu powiatu, pracowników, kierowników wydziałów i jednostek 

organizacyjnych Starostwa za 2015 rok z przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. 

13. Podjęcie uchwał: 

− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, 

− w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczani w pasie drogowym 

urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 

− w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking 

strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2017 rok,  

− w sprawie zmiany w Uchwale Nr XVII/98/2016 Rady Powiatu w Pińczowie  

z dnia 21 lipca 2016 roku 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. 

14. Informacja z pracy Zarządu. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

17. 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 15 radnych (nieobecny radny Jerzy Kułaga, radna Iwona 

Chlewicka), 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. 

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”.  

 

Ad.5.  

 W punkcie tym Skarbnik Powiatu Pani Anna Różycka poinformowała, że informacja  

z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku była omawiana na wszystkich 

posiedzeniach stałych Komisji Rady Powiatu (załącznik nr 4). Następnie odczytała Uchwałę 

Nr 2528/2016 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia  

2 września 2016 roku (załącznik nr 5) w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Pińczowskiego za I półrocze 2016 roku.  

 Opinię do przedstawionego materiału odczytała Przewodnicząca Komisji Budżetu  

i Finansów radna Irena Moskwa (załącznika nr 6). 

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

 Informacja została przyjęta.  

 

Ad.6. 

 W punkcie tym głos zabrała Pani Anna Gawrońska Dyrektor Powiatowego Urzędu 

Pracy w Pińczowie, która przedstawiła Informację na temat stanu i struktury bezrobocia  



w powiecie pińczowskim (załącznik nr 7). Informację tę otrzymali wszyscy radni i była ona 

szczegółowo przeanalizowana na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji.  

 Opinię do powyższego materiału przedstawił radny Zbigniew Szczepański członek 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji (załącznik nr 8). 

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

 Informacja została przyjęta.  

 

Obrady sesji opuścił radny Marek Omasta – godz. 920. 

Stan radnych – 14 radnych. 

 

Ad.7.  

 Przystępując do realizacji pkt 7 głos zabrała Pani Teresa Gładysz Kierownik Wydziału 

Spraw Społecznych, która przedstawiła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych 

(załącznik nr 9).  

 Opinię do przedstawionej informacji odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty 

Kultury Turystyki i Sportu (załącznik nr 10). 

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. 

 Głos zabrał radny Andrzej Cepak, który zapytał czy w związku z tym iż dzieci ubywa, 

stan obsługi nauczycielskiej się zmniejsza, czy nie, czy tworzy się warunki aby pracownicy 

oświaty w godny sposób odchodzili na emeryturę.   

 Pani Teresa Gładysz powiedziała, że w roku 2015-2016 zmniejszyła się liczba 

uczniów o 28 i co za tym idzie zmniejszyły się etaty nauczycielskie. Pracowało 93 nauczycieli 

– 116,95 etatów. W roku 2014-2015 było 104 nauczycieli i pracowników obsługi etatów  

124-126. W roku 2016-2017 na dzień 30 września liczba uczniów ogółem w szkołach 

publicznych zmniejszyła się o 47 (obecnie jest 87 nauczycieli 113,13 etatów czyli 3,5 etatu 

mniej).  

Głos zabrał radny Jacek Kapałka, który powiedział, że pieniędzy w oświacie w tym 

roku  nie braknie. Radny podziękował za pracę Komisji Oświaty, ponieważ każdy z jej 

członków wniósł jakąś cząstkę i postęp w oświacie jest widoczny. Radny stwierdził, że trzeba 

się cieszyć z tego powodu, że pomimo iż dużo dzieci odeszło ze szkół, ich liczba przy 

naborze się zwiększyła. Kontynuując swoją wypowiedź radny oznajmił, że bez względu na to 

czy reforma oświaty zostanie wprowadzona czy nie stan finansowania oświaty pozostanie od 

przyszłego roku na plusie. Jeżeli reforma zostanie wprowadzona stan liczebny dzieci się 

zwiększy z powodu zwiększenia cyklu kształcenia.  



 Informacja została przyjęta jednogłośnie.  

Ad. 8.  

  W punkcie tym głos zabrała Pani Małgorzata Dymek Kierownik Wydziału Promocji  

i Polityki Regionalnej, która przedstawiła Program Współpracy Samorządu Terytorialnego  

z Organizacjami Pozarządowymi (załącznik nr 11).  

 Opinię do przedstawionego materiału odczytał Pan Zbigniew Szczepański członek 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji (załącznik nr 12). 

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu 

Terytorialnego z Organizacjami Pozarządowymi odczytał Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu radny Bogusław Chałuda (załącznik nr 13).  

 W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.   

 

Ad.9.  

Przystępując do realizacji pkt 9 głos zabrała Pani Małgorzata Dymek Kierownik 

Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, która przedstawiła Kompleksowy Plan Rozwoju 

Szkół Powiatu Pińczowskiego do roku 2020 (załącznik nr 14). 

 Opinię do powyższego materiału przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty 

Kultury Turystyki i Sportu radny Jacek Kapałka (załącznik nr 15).   

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. 

 Głos zabrał radny Zbigniew Koniusz, który powiedział, że przedstawiony materiał to 

raczej doraźne potrzeby szkół, a nie kompleksowy program, ponieważ nie ma w nim 

praktycznie nic o rozwoju szkół.  

 Głos zabrał Pan Zbigniew Kierkowski Starosta Pińczowski, który powiedział,  

że działania Zarządu Powiatu i Komisji Oświaty szły nie tylko w kierunku aby finansowo 

dopasować możliwości powiatu do wydatków na szkoły, ale również w kierunku takim aby 

szkoły się rozwijały. I na ten rozwój są przykłady, np. w Liceum Ogólnokształcącym 

najwyższy wynik w województwie świętokrzyskim zdawalności matur na poziomie 

podstawowym, jedna z dwóch osób najlepiej zdających maturę w tym roku – uczeń Liceum  

w Pińczowie – znajduje się w dwudziestce najlepiej zdających w Polsce, duża ilość 

uczestników z Liceum w olimpiadach ogólnopolskich, współpraca ze szkołami na poziomie 

wyższym. Przedstawiony kompleksowy program reaguje na to co się dzieje w temacie 

pozyskiwania środków unijnych. Chcąc złożyć projekt na pozyskiwanie środków na oświatę 



dokument taki musi być teraz podjęty. Nie jest on na ten moment doskonały, ale na pewno 

będzie poprawiany.  

 Głos zabrał radny Jacek Kapałka, który powiedział, że czytając dokładnie Plan trzeba 

się zastanowić czego się oczekuje od tego Planu, dzieląc go na dwie części: dydaktyczną  

i bazę. Od części bazy oczkuje się poprawy tej bazy, a jeżeli jest ona dobra to z pewnością 

zwiększy się liczba uczniów. Radny dodał, że w Planie tym występują, też zagrożenia,  

jak np. dostosowanie Pałacu Wielopolskich do potrzeb osób niepełnosprawnych co wynika  

z nowego rozporządzenia, który nakłada na Dyrektorów szkół i specjalnych ośrodków 

dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W planie tym nie ma rozwiązania takiej 

sytuacji.  

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Powiatu 

Pińczowskiego do roku 2020 odczytał Wiceprzewodniczący Rady radny Bogusław Chałuda 

(załącznik nr 16).        

 W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.    

 

Ad.10. 

 W punkcie tym Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił Informację na temat 

analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu za 2015 rok (załącznik nr 17). 

 

Ad.11.  

 Przystępując do realizacji pkt 11 Starosta Pińczowski przedstawił Informację na temat 

analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, pracowników, kierowników 

wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2015 rok (załącznik nr 18).  

 

Ad.12. 

 W punkcie tym Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił Informacje na temat 

analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu za 2015 rok, członków zarządu 

powiatu, pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 

2015 rok przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie (załącznik  

nr 19).  

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę – godz. 955. 

Koniec przerwy – godz. 1000 



Stan radnych – 13 radnych (po przerwie nie przybył na obrady Wicestarosta Pińczowski 

radny Ryszard Barna).  

 

Ad.13.  

Podjęcie uchwał:  

 

- 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 20).  

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

Opinię do projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów (załącznik nr 21).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosów „za”.  

 

Na obrady sesji przybył Wicestarosta Pińczowski radny Ryszard Barna – godz. 1005. 

Stan radnych – 14 radnych.  

 

− w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczani w pasie 

drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Pana Tadeusza Bochniaka Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie, który przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczani w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (załącznik nr 22). 

Opinię do powyższego projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów (załącznik Nr 23). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosów „za”. 

 

− w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na 

parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2017 rok 



Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała w sprawie ustalenia opłat za usuwanie 

i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych  

w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2017 rok 

(załącznik nr 24) jest podejmowana co roku, co wynika z przepisów.  Radni otrzymali projekt 

uchwały w materiałach na sesję.  

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

Opinię do projektu uchwały przedstawił radna Irena Moskwa Przewodnicząca Komisji 

Budżetu i Finansów (załącznik nr 25).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosów „za”. 

 

− w sprawie zmiany w Uchwale Nr XVII/98/2016 Rady Powiatu w Pińczowie  

z dnia 21 lipca 2016 roku 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 Małgorzata Adamczyk – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmiany w Uchwale Nr XVII/98/2016 

Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 lipca 2016 roku 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 26).  

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

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda 

(załącznik nr 27).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosów „za”. 

 

Ad.14. 

 W punkcie tym Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił Informację z pracy 

Zarządu Powiatu (załącznik nr 28).  

 

 



Ad.15. 

 W punkcie tym nikt nie zabrał głosu. 

Ad.16. 

 W punkcie tym Przewodniczący Rady poprosił obecnego na sesji Pana Grzegorza 

Makucha Z-ca Komendanta Powiatowa Policji w Pińczowie o przedstawienie Krajowej Mapy 

Zagrożeń.  

 Zabierając głos Pan Grzegorz Makuch, powiedział, że Krajowa Mapa Zagrożeń 

Bezpieczeństwa to Program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Obejmuje on cały kraj  

i polega na nowej jakości wymiany informacji między społeczeństwem a policją. Mapa  

to aplikacja interaktywna, dostęp do niej jest z każdego stanowiska komputerowego  

z dostępem do Internetu. Polega to nam, że każdy kto jest zainteresowany przekazaniem 

informacji o wyjątkowym zagrożeniu różnego typu może takie informacje przekazać policji. 

Policja po uzyskaniu informacji niezwłocznie rozpoczyna podjęcie zgłoszenia, potem 

przystępuje do jego weryfikacji i uznania czy jest ono prawdziwe czy jest ono źle 

sformułowane. Po upływnie 5 dni podejmowane jest ostateczne stanowisko w danej sprawie. 

Pan G. Makuch powiedział, że system ten działa w województwie świętokrzyskim od 

października tego roku. Osoba zainteresowana może przekazać zgłoszenie w każdym punkcie 

w Polsce. Obecnie zarejestrowanych jest 41 zagrożeń, około 11 jest w weryfikacji, 16 zostało 

zatwierdzonych i uznanych za faktyczne, natomiast 14 zostało odrzucone jako niewłaściwe 

lub niepotwierdzone. Pan G. Makuch powiedział, że działa jeszcze aplikacja Moja Komenda, 

która polega na tym, że w jakimkolwiek miejscu Polski można znaleźć najbliższą jednostkę 

policji, można włączyć nawigację doprowadzającą do tej jednostki, można wyznaczyć trasę. 

W aplikacji tej są również telefony kontaktowe, można sprawdzić jaki dzielnicowy obsługuje 

daną miejscowość czy ulice i można do niego bezpośrednio dzwonić. Pan G. Makuch dodał, 

że jest jeszcze jedna aplikacją są tzw. dymki, czyli możemy zobaczyć jakie zagrożenia 

występują np. w danym województwie.    

 

 Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich zebranych na Obchody Narodowego 

Święta Nieodległości w dniu 11 listopada 2016 roku.   
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