
PROTOKÓŁ NR XXVIII/2017  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 14 czerwca 2017 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.810. 

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 budżetu powiatu za 2016 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 2016 rok,  

c) odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:  

- opinii do wykonania budżetu powiatu za 2016 rok,  

- wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2016 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 2016 rok, 

e) dyskusja,  

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,  

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu  

z wykonania budżetu za 2016 rok. 

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 2016. 

6. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat działalności inspekcji na terenie   

powiatu pińczowskiego: 

− wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

− opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

− dyskusja. 

7. Informacja na temat działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

w Pińczowie: 

− wystąpienie Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pińczowie , 

− opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

− dyskusja. 

8. Informacja z realizacji Programu Współpracy Samorządu Terytorialnego z organizacjami 

pozarządowymi: 

− wystąpienie Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, 

− opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, 

− dyskusja. 

9. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 

a) sprawozdanie z działalności,  

b) sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2012-2017,  

c) sprawozdanie Organizatora Pieczy Zastępczej.   

− wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,  

− dyskusja. 

10. Podjęcie uchwał:  

− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok 

11.Interpelacje i zapytania radnych. 

12.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

13. 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 13 radnych (nieobecny radny Jacek Kapałka, Zbigniew Koniusz, 

Andrzej Kozera, Marek Omasta), 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 Zbigniew Kierkowski, który poprosił o zmianę w porządku 

obrad poprzez przeniesienie pkt 9 jako pkt 3a ze względu na to, że Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie musi uczestniczyć w innym ważnym wydarzeniu. 

W wyniku głosowania porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą został przyjęty 

jednogłośnie – 13 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 – 13 głosów „za”. 

 

Ad.3a. 

W punkcie tym o zabranie głosu poproszono Panią Joannę Słonina Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która przedstawiła Sprawozdanie z działalności 

PCPR (załącznik nr 3), Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2012-2017 (załącznik nr 4) 

Sprawozdanie Organizatora Pieczy Zastępczej (załącznik nr 5) 

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

Opinię do przedstawionych sprawozdań przedstawił Członek Komisji Zdrowia Opieki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego radny Zbigniew Szczepański (załącznik nr 6).  

 Informacje zostały przyjęte.  

 

 



Ad.4. 

W punkcie tym głos zabrał Przewodniczący Zarządu Powiatu Pan Zbigniew 

Kierkowski, który powiedział, że najważniejsze działy, na które wydaje się najwięcej 

środków z budżetu powiatu to oświata, drogi, szpital. Przewodniczący Zarządu omówił 

następnie zadania i koszty jakie ponoszą jednostki organizacyjne powiatu, jak Dom Pomocy 

Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w tym Warsztat Terapii Zajęciowej  

i Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowy Urząd 

Pracy oraz jakie są zadania i ilość załatwionych spraw przez poszczególne wydziały 

Starostwa.  

Następnie o zabranie głosu poproszono Skarbnika Powiatu Panią Annę Różycką, która 

odczytała Uchwałę Nr 2635/2017 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2017 roku (załącznik nr 7). 

Jako kolejny głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Andrzej Cepak, 

który przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 8) oraz wniosek o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu za 2016 rok (załącznik nr 9). 

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr 2666/2017 II Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie opinii  

o wniosku komisji rewizyjnej rady powiatu w sprawie absolutorium (załącznik nr 10). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu z 2016 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu radny Bogusław Chałuda (załącznik nr 11).  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy – 12 głosach „za” (radni: 

Ryszard Barna, Andrzej Cepak, Bogusław Chałuda, Iwona Chlewicka, Marek Długosz, 

Andrzej Głogowiec, Ireneusz Gołuszka, Zbigniew Kierkowski, Michał Leszczyński, Irena 

Moskwa, Zbigniew Szczepański, Piotr Zachariasz) i 1 głosie „wstrzymuję się” (radny Jerzy 

Kułaga).   

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania 

budżetu za 2016 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda 

(załącznik nr 12).  

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

 

 

 



Ad.5.  

 Przystępując do realizacji pkt 5 o zabranie głosu poproszono Dyrektora Zespołu 

Opieki Zdrowotnej Pana Bartosza Stemplewskiego, który przedstawił Sprawozdanie 

finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie wraz z projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 

za rok 2016 (załącznik nr 13).   

 Pan Dyrektor powiedział, że rok 2016 został zamknięty niewielką stratą. Szpital ma 

cały czas duże problemy szczególnie na bieżącej działalności, którą prowadzi. Problemy te 

wynikają ze spraw niezależnych m.in. z liczby populacji, która nie pozwala na wykonanie 

nadwykonań, ponadto świadczenia podstawowe jakie udziela szpital są powszechnie 

niedoszacowane przez publicznego płatnika.    

 Opinię do powyższego projektu uchwały przedstawiał Członek Komisji Zdrowia 

Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego radny Zbigniew Szczepański (załącznik nr 

14). 

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.  

Radny Jerzy Kułaga zapytał o fundusz własny i nierozliczony wynik z lat ubiegłych – 

z czego wzięła się wykazana tam kwota.  

Dyrektor ZOZ powiedział, że w tym momencie trudno jest odpowiedzieć na sensu 

stricto księgowe pytania.  

Radny Jerzy Kułaga powiedział, że jest brak lekarzy,  zapytał czy Dyrektor uczynił 

coś w tym kierunku aby tych lekarzy pozyskać. 

Dyrektor powiedział, że lekarzy brakuje w całej Polsce. W powiecie pińczowskim jest 

taki problem, że na tym terenie jest więcej lekarzy z zewnątrz niż lokalnych. W szpitalu jest 

jeden tylko lekarz lokalny ale i tak jest to lekarz obywatelstwa ukraińskiego. Dyrektor 

oznajmił, że podobnie może być z pielęgniarkami, w Pińczowie jeszcze tego nie widać,  

ale problem zaczyna się już tworzyć.   

Radny Jerzy Kułaga zapytał czy to prawda, że ma być likwidowany oddział 

chirurgiczny.  

Dyrektor powiedział, że nic na ten temat nie wie. Chirurgia ma większe moce 

przerobowe niż jest pacjentów, i liczba populacji jest mała. Szpital nie może przyjmować 

pacjentów na siłę. 

Przewodniczący Rady poprosił wszystkich radnych aby wszystko szczegółowo 

dopytywać na posiedzeniach Komisji, po to aby nie „siać” plotek.     



Głos zabrał Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski, który powiedział, że 6 lat temu 

szpital pińczowski był zadłużony na około 8 mln. zł gdzie zadłużenie rosło w tempie 2 mln. zł 

rocznie czyli 176 tys. zł. miesięcznie. Zaszła potrzeba zahamowania tak szybko rosnącego 

długu i przez kolejne 6 lat Dyrektorowi ZOZ się udało zahamować i dług zmniejszył się  

o połowę. Od 5 lat wycena jest na tym samym poziomie i nie ma już żadnych rezerw, żeby 

dalej zadłużenie zmniejszać. Pan Starosta odniósł się do lekarzy. Powiedział, że był lekarz,  

w którego zainwestowano (okulista), jednakże gdy zrobił specjalizację zażądał 40 tys. zł., na 

co szpital nie było stać. Lekarz ten założył prywatną praktykę, a szpital zakończył wspieranie 

lekarzy w robieniu specjalizacji. Jeżeli chodzi o pielęgniarki to powiat wspiera Wyższą 

Szkołę Umiejętności Zawodowych w Pińczowie poprzez zapewnienie lokalu.     

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2016  odczytał Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

 W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy – 12 głosach „za” (radni: 

Ryszard Barna, Andrzej Cepak, Bogusław Chałuda, Iwona Chlewicka, Marek Długosz, 

Andrzej Głogowiec, Ireneusz Gołuszka, Zbigniew Kierkowski, Michał Leszczyński, Irena 

Moskwa, Zbigniew Szczepański, Piotr Zachariasz) i 1 głosie „wstrzymuję się” (radny Jerzy 

Kułaga).   

 

Ad.6.  

 W punkcie tym o zabranie głosu poproszono Panią Katarzynę Czech Lekarza 

Powiatowego Weterynarii w Pińczowie, która przedstawiła Informację z działalności 

inspekcji na terenie powiatu pińczowskiego (załącznik nr 15). Pani K. Czech powiedziała,  

że PIW-et w Pińczowie działa w dwóch obszarach: ochrona zdrowia zwierząt i zwalczanie 

chorób zakaźnych oraz ochrona zdrowia ludzi poprzez zadbanie o odpowiednią jakość 

środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia. W roku ubiegłym w pierwszym zakresie 

wykonano 3461 kontroli planowanych jak i ponadplanowych. Do ponadplanowych należy 

zaliczyć głównie kontrole związane z wystąpieniem ptasiej grypy. Informacja o ptasiej grypie 

przyszła 26 grudnia 2016 roku, zakażenie potwierdzono 28 grudnia i w tym dniu została 

wydania decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii o wybiciu zwierząt. Ponadto wydane 

zostało Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzienniku Urzędowym 

Wojewody Świętokrzyskiego. Obszar zapowietrzony objął 9 miejscowości, obszar zagrożony 

pierwotny 53 miejscowości. Potem po dokładnym sprawdzeniu obszar ten obejmował  

51 gospodarstw. W dniu 28 grudnia wykryto jeszcze gospodarstwo kontaktowe, w którym, 



zwierzęta zostały wybite w dniu 29 grudnia. Po przeprowadzaniu dezynfekcji w dniu  

27 stycznia zdjęte zostały wszelkie nakazy i zakazy związane z ptasią grypą i uchylone 

zostało rozporządzenie. W związku z wystąpieniem tej choroby na terenie powiatu 

pińczowskiego pracowało dodatkowo 60 lekarzy weterynarii. Byli to lekarze pochodzący  

z inspekcji weterynaryjnych i lekarze prywatni w związku z czym poniesiono koszty 

wynagrodzenia w wysokości 20 tys. zł. Odszkodowanie dla rolników z gospodarstw,  

w których pojawiła się ptasia grypa wynosiła 10 tys. zł.  Pani K. Czech powiedziała,  

że w ubiegłym roku wykonano badania monitoringowe (4677 zwierząt) w kierunku gruźlicy, 

brocelozy, białaczki, niebieskiego języka, pryszczycy, pęcherzyków, pomoru świń, 

monitoring poszczepienny lisów, itp. Ponadto obserwowano psy (57 psów) w kierunku 

wścieklizny. Większość z nich była szczepiona, a w przypadku 16 psów nałożono mandaty 

dla posiadaczy zwierząt za brak aktualnych szczepień.  

Pani K. Czech omówiła następnie drugi obszar działalności inspekcji, jakim jest ochrona 

zdrowia ludzi poprzez zadbanie o odpowiednią jakość środków spożywczych zwierzęcego 

pochodzenia. W ubiegłym roku ubito 63 774 szt. trzody chlewnej i 360 szt. bydła w trzech 

zakładach ubojowych, tj. Iżykowicach, Zagajowie i w Pińczowie. Do badania mięsa na 

postawie wyznaczenia pracowało 5 lekarzy weterynarii. W tym obszarze przeprowadzono  

5 kontroli. Pani K. Czech odniosła się do Zakładów MLO (Produkcja Marginalna, Lokalna  

i Ograniczona), gdzie przeprowadzono 6 kontroli. Ponadto przeprowadzono kontrole 

dobrostanu w rzeźniach, sprzedaży bezpośredniej, kontrole wyznaczonych urzędowych 

lekarzy weterynarii, kontrole w sektorze paszowym. W ubiegłym pojawiła się nowa forma 

działalności tzw. RHD (Rolniczy Handel Detaliczny), dotyczący produkcji mleka surowego, 

serów i wędlin. Pani K. Czech powiedziała, że największą „troską” ze strony radnych jak  

i rolników cieszy się wiadomość o Złotym Ziarnie. W ubiegłym roku przeprowadzono tam 

kompleksową kontrolę, w której brał udział SANEPID z Buska Zdroju, Inspekcja jakości 

rolno-spożywczej z Kielc i Powiatowy Lekarz Weterynarii. Kontrola ta nie wykazała 

jakichkolwiek uchybień. 

 Opinię do powyższego materiału przedstawiał Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska radny Michał Leszczyński (załącznik nr 16). 

Przewodniczący Komisji powiedział, że na posiedzeniu Komisja wydała negatywną opinię   

w oparciu o materiał jaki członkowie Komisji otrzymali. Opinia ta nie dotyczy działalności 

jaką prowadzi PIW-et. Komisja nie mała możliwości wezwania do uzupełnienia materiału 

dlatego też opinia była negatywna.  

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. 



 Radny Piotr Zachariasz powiedział, że istnieje problem z badaniem mięsa  

w Pińczowie, z próbami mięsa rolnicy muszą jeździć do Buska, starać się o badanie  

w rzeźniach, co nie zawsze jest możliwe. Radny zapytał czy istnieje zamiar uruchomienia 

punktu badań mięsa na terenie Pińczowa.  

 Pani Katarzyna Czech powiedziała, że planowane jest otworzenie pracowni  

w budynku inspekcji weterynaryjnej, ale wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia 

remontu. Jednak może być z tym problem, ponieważ w inspekcji jest tylko 3 osoby, które 

mogłyby wykonywać takie badania, a nie ma funduszy na zatrudnienie. Ponadto z mediów 

wiadomo, że planowane jest połączenie inspekcji weterynaryjnych i jeśli to nastąpi i znajdzie 

się lekarz, który na umowę zlecenie wyrazi chęć do pracy to wtedy będzie to funkcjonowało.   

 Radny Jerzy Kułaga zapytał na jakich zasadach odbywa się kontrola pasz 

importowanych, ile jest punktów zajmujących się tym importem.  

 Pani K. Czech powiedziała, że jedynym podmiotem importującym pasze jest Złote 

Ziarno. Każda przesyłka, która wchodzi do Złotego Ziarna jest odprawiana przez granicznego 

lekarza weterynarii. PIW-et dostaje poświadczenie, że dana przesyłka została sprawdzona  

i odprawiona. PIW-et ma prawo robić w tym zakresie jedną kontrolę rocznie ewentualnie 

kontrole interwencyjne.  

 Pan Starosta Zbigniew Kierkowski zapytał o ptactwo domowe. Powiedział,  

że docierają sygnały, że od sprzedawców ptactwa pobiera się opłaty w wysokości 250-300 zł.  

 Pani K. Czech powiedziała, że Gospodarka Komunalna zgłosiła się do Powiatowego 

Lekarza Weterynarii o wpis do rejestru i objęcie nadzorem. Wiąże się to z tym, że na placu 

targowym w Pińczowie w dni targowe będzie prowadzony nadzór weterynaryjny nad 

sprzedażą ptaków. Ustawowo godzina nadzoru kosztuje 67,50 zł. Po stronie Gospodarki 

Komunalnej leży zakup środków dezynfekcyjnych i zapewnienie pracownika, który będzie 

wykonywał sprzątanie i dezynfekcje po przeprowadzonej sprzedaży. Ponadto musi być 

położona mata lub dywanik dezynfekcyjny dla przejazdu aut. Ogólny koszt takiego dozoru to 

około 500 zł miesięcznie. Pani K. Czech powiedziała, że nie w gestii inspekcji weterynaryjnej 

leżą koszty jakie będzie ponosiła osoba sprzedająca.  

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

radny Michał Leszczyński, który stwierdził, że wobec tak wyczerpującej informacji Pani 

doktor, jak również możliwości zadania obecnie pytań i uzyskania szczegółowych 

odpowiedzi Komisja pozytywnie przyjmuje przedstawiony materiał i informacje.  

 Informacja została przyjęta.  

 



Ad.7.  

 Przystępując do realizacji pkt 7 o zabranie głosu poproszono Panią Elżbietę Kwiecień 

–Ząbek Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pińczowie, która 

przedstawiła Informację na temat działalności Agencji (załącznik nr 17). 

 Pani Kierownik powiedziała, że ogólnie w skali kraju Agencja może się pochwalić 

dużym sukcesem ponieważ wypłacono rolnikom 97,14% z puli środków na płatności 

bezpośrednie za rok 2016. Do 13 czerwca 2017 roku Agencja wypłaciła rolnikom 14,191 mld. 

zł. Oznacza to, że Agencja wywiązała się z realizacji tego zdania przez terminem 

wyznaczanym przez Unię Europejską. Pani Kierownik powiedziała, że musi zdementować 

doniesienia prasowe odnośnie wypłacania tych środków, ponieważ wszystkie te środki będą 

wypłacone w terminie. Województwo świętokrzyskie jest liderem jeżeli chodzi o szybkość 

przekazywania wszelakich środków. Pani Kierownik powiedziała, że z tytułu płatności rolno-

środowiskowych Agencja przekazała rolnikom 1,25 mld. zł (95%). W powiecie pińczowskim 

jest dużo rolników, którzy korzystają ze starego programu PROW 2004-2013 jest też dużo 

korzystających z nowego programu PROW 2014-2020. Ponadto jest wiele rolników 

korzystających z wniosków klimatycznych. Z roku na rok zwiększa się liczba rolników 

korzystających z różnych form pomocy jaką oferuje Agencja. Pani Kierownik powiedziała,  

że decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużony został termin przyjmowania 

wniosków o dopłaty bezpośrednie do 31 maja.  

Następnie Pani Kierownik odniosła się do pracy Biura Powiatowego w Pińczowie, gdzie 

płatności bezpośrednie zostały wypłacone w 99,8%, płatności rolno-środowiskowe wydano  

w 100%.  

Pani Kierownik poinformowała, że dąży do zmiany lokalizacji Biura Powiatowego ponieważ 

zaczęły się problemy lokalowe i problem parkingu dla rolników. Pani Kierownik poprosiła 

radnych w „znalezieniu” jakiegoś budynku, aby poprawić jakość świadczonych usług.  

Opinię do powyższego materiału przedstawiał Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska radny Michał Leszczyński (załącznik nr 18). 

Przewodniczący Komisji powiedział, że podobnie jak z informacją z poprzedniego punktu na 

posiedzeniu, Komisja wydała negatywną opinię  w oparciu o materiał jaki członkowie 

Komisji otrzymali. Opinia ta również nie dotyczy działalności jaką prowadzi Agencja. 

Komisja nie mała możliwości wezwania do uzupełnienia materiału, a informacja zawierała 

głównie dane w odniesieniu do skali kraju, dlatego też opinia była negatywna.  

Pani Kierownik powiedziała, że nie może przekazywać wszystkich informacji, 

ponieważ Biuro Powiatowe podlega centrali głównej, która o wszystkim decyduje.   



Radny Michał Leszczyński zapytał czy są proponowane jakieś formy pomocy 

związane z klęskami żywiołowymi (chodzi głównie o przymrozki).  

Pani Kierownik powiedziała, że czeka na decyzję Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w tej sprawie. Obecnie trwa oszacowanie strat. Jak tylko uzyska informacje z tym 

temacie zostaną one błyskawicznie rozprowadzone.   

Radny Michał Leszczyński zapytał co z formami wsparcia dla małych gospodarstw.  

Pani Kierownik powiedziała, że restrukturyzacja małych gospodarstw została 

zakończona. Wnioski można było składać w Biurze Powiatowym w Busku Zdroju. Z powiatu 

pińczowskiego wnioski złożyło około 20 rolników. Pod koniec czerwca zostanie uruchomiona 

pomoc na terenach gdzie wystąpił afrykański pomór świń. W terminie od 29 czerwca do  

28 lipca zostanie uruchomiona pomoc „Modernizacja gospodarstw rolnych”, chodzi tu o dużą 

modernizację. Z powiatu pińczowskiego dużo rolników korzysta z tej formy pomocy  

Zabierając głos Przewodniczący Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska  

poinformował, że po wysłuchaniu szczegółowego wystąpienia Pani Kierownik, Komisja 

postanowiła pozytywnie przyjąć informacje.    

 Powyższa informacja została przyjęta.  

 

Ad.8.  

 Przystępując do realizacji pkt 8 o zabranie głosu poproszono Panią Małgorzatę Dymek 

Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, która przedstawiła Informację  

z realizacji Programu Współpracy Samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi  

(załącznik nr 19).  

 Przewodniczący Rady zapytał czy rani mają pytania. Pytań nie było. 

 Opinię do przedstawionego materiału odczytała Przewodnicząca Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji radna Iwona Chlewicka (załącznik nr 20).  

 Powyższa informacja została przyjęta. 

 

Ad.9. Został przeniesiony pod punkt 3 jako pkt 3a. 

 

Ad.10. Podjęcie uchwał:  

- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok 

Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 21).  

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



Opinię do projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów (załącznik nr 22).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław 

Chałuda.  

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

 

Ad.11. 

 W punkcie tym nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad.12. 

 W punkcie radny Jerzy Kułaga poinformował, że w dniu dzisiejszym jest dzień 

krwiodawstwa. Z tej okazji złożył serdeczne życzenia osobom, które oddają krew.    

 

Ad.13.  

Obrady zakończono o godz. 940.  

Protokołowała: M. Budera 

 
Przewodniczący 
Rady Powiatu 

/-/ Ireneusz Gołuszka 


